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спробою системного висвітлення  теми політичних репресій комуністичної 
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ваних за єдиною структурою.

До Книги другої увійшли в алфавітному порядку імена громадян, що 
зазнали політичних репресій в період з липня 1934-го до липня 1937 року.
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перед тобою друга з книг Харківського тому науково-документальної серії «Ре-
абілітовані історією», яка видається в кожному регіоні України за рішенням верховної 
Ради і Кабінету міністрів України.

Реалізація цього наукового проекту стала можливою, в першу чергу, завдяки 
набуттю Україною незалежності, ухваленню та виконанню закону України «про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 року, а також 
ґрунтовному дослідженню архівних джерел і створенню обласних банків даних про 
жертви політичних репресій.

видання обласних томів серії «Реабілітовані історією» є найбільш ґрунтовною 
спробою системного висвітлення теми, що довгий час була під забороною за радян-
ської влади.

виходячи зі специфіки краю, зокрема з того, що Харків до 24 червня 1934 року 
був столицею Української СРР, Харківський том серії мусить відбити ці особливості. 
в Харкові було репресовано майже всю державну і творчу еліту Радянської України. 
Арешти в столиці і столичному регіоні характеризуються такими масштабами, що, 
попри передачу значної частини справ за межі області, в Харкові досі зберігається 
понад 40 тисяч кримінальних справ, у тому числі групових, обвинувачення за якими 
має політичне забарвлення.

Харківський том налічуватиме вісім окремих книг. Наявний матеріал викладено 
в таких хронологічних рамках: 1917 — червень 1934 рр. (перша книга в двох частинах); 
друга половина 1934 — липень 1937 рр.; серпень 1937 — 1938 рр. (третя книга в двох 
частинах); 1939 — червень 1941 рр.; липень 1941 — 1945 рр.; 1945 — 1991 рр.

Кожна книга має усталену структуру. Книги починаються із вступної статті про 
перебіг політичних репресій в регіоні у відповідних хронологічних межах. У розділі 
«Мовою документів» подаються виявлені в процесі археографічних досліджень доку-
менти партійних і державних органів, накази, циркуляри, інструкції системи репре-
сивно-карального апарату, особисті документи репресованих, спогади політв’язнів, 
свідків репресій тощо. з метою повернення народу України забутих імен його держав-
них діячів, майстрів культури, науковців, борців за волю книги містять нариси про 
найбільш видатних репресованих громадян. Окремим розділом за абеткою подаються 
біографічні довідки харків’ян-жертв політичних репресій. вони складені за єдиною 
схемою: прізвище, ім’я, по-батькові; рік та місце народження (за існуючим на той 
час адміністративним поділом); національність; соціальне походження; освіта; пар-
тійність; місце проживання (відповідно до тогочасного адміністративного поділу) 
та місце роботи (рід занять) на час арешту; дата арешту та зміст обвинувачення; яким 
органом, коли та за якими статтями кримінального кодексу було винесено вирок, міра 
покарання за вироком (зазначаються всі політичні репресії в хронологічній послідов-
ності) або дата і підстава закриття справи; дата і місце страти чи назви місць відбу-
вання терміну покарання; подальша доля, дата і місце смерті; дата реабілітації. Через 
відсутність у документах архівних кримінальних справ усіх необхідних відомостей 

Від обласної редколегії
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у деяких довідках є лакуни. Разом з тим, щоб уникнути повторів, свідомо опущені 
формулювання змісту вироку (зазначаються лише статті кримінального кодексу), 
орган і підстава реабілітації тощо. Кожна книга супроводжуватиметься матеріалами 
аналітичного характеру: таблицями, схемами, діаграмами про динаміку репресивних 
процесів, національну належність, соціальне походження, освітній рівень, рід занять 
репресованих, міру покарання тощо. Це дає змогу провадити аналіз політичних ре-
пресій на різних етапах.

всі книги Харківського тому містять науково-довідковий апарат: картографічні 
матеріали, іменний та хронологічний покажчики, список скорочень та інше.

Книгою другою продовжується серія книг «Реабілітовані історією. Харківська об-
ласть». Книга присвячена перебігу політичних репресій у другій половині 1934 року — 
першій половині 1937 року, коли радянська влада в умовах мирного часу без будь-
яких підстав посилила наступ на робітничий клас, селянство, інтелігенцію, розробила 
до здійснення позасудовими методами «великий терор» — знищення тисяч громадян 
СРСР за соціальними та національними ознаками. 

попри втрату столичного статусу, Харківщина залишалася однією з провідних  
областей на теренах УСРР. На кінець 1934 року — початок 1935 року на території 
в 75,2 тисячі квадратних кілометрів у вісімдесяти трьох районах проживало понад 
шість мільйонів осіб. 

за матеріалами статистичного довідника управління народногосподарського об-
ліку УСРР за редакцією О. М. Асаткіна, на Харківщині працювало 1407 промис-
лових підприємств, 47 вузів, 113 технікумів, 57 робітфаків, 3810 шкіл, 21 театр. 
(Асаткін Олександр Миколайович, 1885 р. народження, заарештований 5 липня 
1937 р.  виїзною сесією вК вС СРСР 1 вересня 1937 р. , засуджений за статтями 
546, 547, 548, 5411 КК УРСР до вищої міри покарання. вирок виконано в м. Києві 
в ніч проти 2 вересня. У лавах компартії О. Асаткін перебував із 1904 р. , у радян-
ський час обирався членом ЦК Кп(б)У і членом ЦвК УРСР. його теж важко було 
звинуватити в українському націоналізмі, бо він був росіянином за похо дженням 
із села вознесенська Костромської губернії і до приїзду в Україну працював на ке-
рівних посадах у Туркестані, білорусі, в торговому представництві СРСР в Япо-
нії. проте його заарештували і добилися заяви на ім’я народного комісара вну-
трішніх справ УРСР із визнанням своєї участі в контрреволюційній організації, 
яка проводила шкідницьку роботу в галузі народногосподарського обліку в системі  
ЦУНГО.)

Наразі читачеві пропонується наукова розвідка «Управління наркомату внутрішніх 
справ по Харківській області напередодні «великого терору» (липень 1934 р. — ли-
пень 1937 р. ): структура, функції, оперативна діяльність, керівництво» представлена 
спроба дослідити основні етапи організації Управління НКвС по Харківській області; 
охарактеризувати його начальницький склад і оперативно-слідчу діяльність.

Книга друга містить біографічні довідки уродженців і жителів Харківщини в алфа-
вітному порядку, починаючи від літери «А» до літери «Я». 

Для полегшення орієнтування читача в географічних назвах книга забезпечена до-
відкою про адміністративно-територіальний поділ Харківщини між 1934 та 1937 рока-
ми, картографічними матеріалами. пропонується також іменний покажчик до вступ-
ної статті та список скорочень.

Авторський колектив і редколегія книги щиро дякує всім, хто надавав допомогу 
в її підготовці.

Редколегія з вдячністю прийме доповнення, уточнення та побажання родичів 
жертв політичних репресій, свідків тих подій, фахівців та всіх небайдужих до історії 
народу України.



після переїзду 26 червня 1934 року вищих партійних і державних установ до нової 
столиці Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) Києва гостро по-
стало питання про реорганізацію чекістської роботи у Харкові. Харківський обласний 
відділ ДпУ, який раніше діяв «в тіні» республіканського відомства, розв’язував друго-
рядні питання і мав у порівнянні з іншими обласними відділами ДпУ дещо урізаний 
вигляд, тепер перетворювався на самостійну оперативну одиницю. переїзд уряду спів-
пав з реорганізацією комуністичних каральних органів Об’єднане державне політичне 
управління (ОДпУ) СРСР було реорганізоване в Народний комісаріат внутрішніх 
справ (НКвС). в нашій розвідці ми спробуємо дослідити основні етапи організації 
Управління НКвС по Харківській області (УНКвС ХО); охарактеризувати його на-
чальницький склад і оперативно-слідчу діяльність. 

1. організаційна структура Управління державної безпеки Унквс 
по харківській області з липня 1934-го до липня 1937 року

Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР був утворений постановою Цен-
трального виконавчого Комітету СРСР від 10 липня 1934 року з метою забезпечення 
революційного порядку та державної безпеки; охорони суспільної (соціалістичної) 
власності; запису актів громадянського стану (запис народження, смерті, шлюбу 
та розлучень); прикордонної охорони. У складі НКвС СРСР утворювалися: Головне 
управління державної безпеки (ГУДб); Головне управління робоче-селянської мілі-
ції (ГУРСМ); Головне управління прикордонної та внутрішньої охорони (ГУпвО); 
Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (ГУТАб); відділ 
актів громадянського стану (вАГС); Адміністративно-господарче управління (АГУ) 1. 
в Україні НКвС було створено постановою всеукраїнського Центрального виконав-
чого комітету «про створення Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР» від 
11 липня 1934 р 2. 

11 липня 1934 року у наказі НКвС УСРР № 1 Всеволод аполлонович балицький 
(1892—1937) 3; сповіщав особовий склад про те, що він приступив до обов’язків 
наркома внутрішніх справ 4. 14 липня того ж року він був затверджений у посаді 

1 Известия. — 1934. — 11 июля. 
2 Ìèõàйлåíêî, Ï. Ï. Історія міліції України в документах і матеріалах. — Т. 2 (1917—1945) 

/ п. п. Михайленко, Я. ю. Кондратьєв. — К.: Генеза, 1999. — С. 205 
3 Зîлîòàðüîâ, Â.  А. в. А. балицький : На шляху правди про нього / в. А. золотарьов, ю. І. Шаповал 

// Український історичний журнал. — 1993. — № 4—6. — С. 50 — 63 ; 1993. — № 7/8. — С. 53—69 ; 
Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал , в. І. пристайко, 
в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С 21—78; Шàïîâàл, Ю. ². всеволод балицький : особа, час, 
оточення / ю. І. Шаповал, в. А. золотарьов — К. : Стилос, 2002. — 468 с. ; Шàïîâàл, Ю. ². всеволод 
балицький : доля спецслужби крізь долю її керівника / ю. І. Шаповал // Радянські органи державної 
безпеки в Україні (1918—1919 рр.) : історія,структура, функції. — Матеріали круглого столу 19 грудня 
2013 року, м. Київ. — Інститут історії України НАН України, 2014. — С. 378—423. 

4 Оê³ïíюê, Â. Реформа каральних органів УСРР (1930—1934 рр.) : причини, передумови, юридич-
ний зміст, наслідки. / в. Окіпнюк //Радянські органи державної безпеки в Україні (1918—1919 рр.) : 
історія,структура, функції. — Матеріали круглого столу 19 грудня 2013 року, м. Київ. — К. : Інститут 
історії України НАН України, 2014. — С. 147, 148. 

в с т у п
УпРавління наРкоматУ внУтРішніх спРав  

по хаРківській області напеРедодні «великого теРоРУ» 
(липень 1934-го — липень 1937 РокУ):  

стРУктУРа, фУнкції, опеРативна діяльність, кеРівництво
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відповідною постановою політбюро ЦК Кп(б) (прийнята опитуванням членів політ-
бюро 11 липня) 5. 

Наказом НКвС УСРР № 2 від 11 липня 1934 року в. А. балицький затвердив 
на посадах начальників Управлінь НКвС (УНКвС) 7 українських областей та Мол-
давської автономної СРСР (АМСРР). всі новопризначені, у тому числі і начальник 
УНКвС по Харківській області карл Мартинович карлсон (1888—1938) 6, були колиш-
німи начальниками колишніх обласних відділів ДпУ 7. 

Наказом НКвС СРСР № 001 від були створені центральний та республіканські 
наркомати, а також крайові та обласні УНКвС, в тому числі і УНКвС Харківської 
області (УНКвС ХО) 8. 

20 липня 1934 року наказом НКвС УСРР № 17 було здійснення перепризначення 
колишніх заступників начальників обласних відділів ДпУ, начальників відділів об-
ласних відділів ДпУ та їх помічників; начальників територіальних відділів ДпУ УСРР 
та начальників Особливих відділів (Ов) військових з’єднань на ті ж самі посади, але 
вже обласних УНКвС 9. про чисту формальність цих кадрових перепризначень тери-
торіальних начальників говорить і той факт, що постановами політбюро ЦК Кп(б)У 
вони не затверджувалися. втім у липні — вересні 1934 року в УНКвС ХО відбулася 
тотальна зміна керівництва, про що мова піде нижче. 

згідно з наказом НКвС УСРР № 13 «про організацію органів НКвС УСРР 
на місцях» від 19 липня 1934 року визначалася система місцевих органів НКвС, яку 
становили сім обласних УНКвС — по Київській, Харківській, Донецькій, Дніпропе-
тровській, Одеській, вінницькій, Чернігівській; прирівняне до них УНКвС по Мол-
давській Автономній СРР і Старобільський окружний відділ НКвС. У безпосередньо-
му підпорядкуванні УНКвС ХО області перебував один міський (полтавський) та два 
міських районних відділи (Кременчуцький та Сумський). в районах УСРР, в яких бу-
ли відсутні міські ради та міські районні ради, безпосередньо підпорядковані області, 
організовувалися районні відділки НКвС. На начальників місцевих осередків НКвС 
УСРР крім роботи по лінії державної безпеки покладалося керівництво начальниками 
управлінь робітничо-селянської міліції, апарат із запису актів громадянського стану 
та пожежна охорона 10. 

Наказ НКвС УСРР № 13 також детально регламентував реорганізацію транспорт-
них органів. Тепер місцеві органи ДпУ УСРР на залізничному, водному та безрейко-
вому транспорті перейменовувалися відповідно до назв доріг і басейнів, що обслуго-
вували, у Дорожньо-транспортні відділи, відділки та оперативні пункти УДб НКвС 
УСРР, які за лінійним принципом підпорядковувалися Транспортному відділу УДб 

5 ЦДАГОУ, ф. 1. , оп. 1. , спр. 340, арк. 4.
6 Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-

стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 484—485; Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД. 
1934—1941 : справочник / Н. в. петров, К. в. Скоркин. — Москва : звенья, 1999.— С. 225 ; Âîðîíîâ, 
Â. Ю. НКвД СССР : структура, руководящий состав, форма одежды, знаки различия. 1934—1937 гг. 
/ в. ю. воронов, А. И. Шишкин. — М. : ООО Издательский дом «Русская Разведка», 2005. — С. 264, 265.

7 Оê³ïíюê, Â. Реформа каральних органів УСРР (1930—1934 рр.) : причини, передумови, юридич-
ний зміст, наслідки / в. Окіпнюк. // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918—1919 рр.) : 
історія,структура, функції. — Матеріали круглого столу 19 грудня 2013 року, м. Київ. — К. : Інститут 
історії України НАН України, 2014. — С. 147, 148. 

8 Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 1934—1941 : справочник. / Н. в. петров, К. в. Скоркин. — 
М. : звенья, 1999. — С. 76—79.

9 Оê³ïíюê, Â. Реформа каральних органів УСРР (1930—1934 рр.) : причини, передумови, юридич-
ний зміст, наслідки / в. Окіпнюк // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918—1919 рр.) : 
історія,структура, функції. — Матеріали круглого столу 19 грудня 2013 року, м. Київ. — К. : Інститут 
історії України НАН України, 2014. — С. 147, 148. 

10  Там само. — С. 149, 150. 
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НКвС УСРР 11. в Харкові діяв самостійний Дорожньо-транспортний відділ ГУДб 
НКвС південної залізниці. 

Особливі відділи та відділення ДпУ УСРР при військових з’єднаннях згідно 
до наказу № 13 перейменовувалися в особливі відділи та особливі відділки УДб 
НКвС УСРР з підпорядкуванням Ов УДб НКвС (він же Ов ГУДб НКвС Україн-
ського військового округу) та Ов УДб обласних УНКвС 12. 

Наказ НКвС УСРР № 13 встановлював організаційну структуру обласних УНКвС: 
Управління державної безпеки; Управління робітничо-селянської міліції; відділ ка-
дрів; адміністративно-господарський відділ; фінансовий відділ, відділ пожежної охо-
рони; відділ актів громадянського стану та інспекцію резервів. Крім того в УНКвС 
ХО створювалася інспекція прикордонної та внутрішньої охорони  13. 

До складу Управління державної безпеки (УДб) УНКвС ХО увійшли: оператив-
ний відділ (охорона партійного та радянського керівництва, обшуки, арешти, зо-
внішнє спостереження); економічний відділ (боротьба з диверсіями та шкідництвом 
в народному господарстві); секретно-політичний відділ (боротьба з ворожими по-
літичними партіями, антирадянським рухом, націоналістичним і церковним рухом); 
особливі відділи (контррозвідка та боротьба з ворожими діями в армії); іноземний 
(розвідка за кордоном); спеціальний відділ (шифрувальна робота, забезпечення ре-
жиму таємності в радянських установах і відомствах); обліково-статистичний відділ 
(оперативний облік, статистика архів) 14. 

відзначимо, що у складі Харківського обласного відділу ДпУ не було оператив-
ного відділу, оскільки всю роботу по його лінії виконував оперативний відділ ДпУ 
УСРР, та іноземного відділу. 

оперативний відділ Удб Унквс хо проводив роботу за п’ятма основними напря-
мами. перший напрям — «розвідка зовнішнього спостереження»: негласне зовнішнє 
спостереження; супроводження з цією ж метою об’єктів під час їхнього пересування 
по країні; агентурні зйомки та арешти; негласна охорона іноземних місій і посольств 
апаратом розвідки. Другий напрям — «контроль»: виявлення настроїв серед міського 
населення, армії, селянства. Третій напрям — «політичний нагляд»: арешти та об-
шуки за ордерами; виїзди на особливо важливі пригоди; ліквідація конфіскованого 
майна; виклики на побачення із заарештованими по справам політичних партій; об-
слуговування міської міліції та проведення агентурних розробок по вказаному об’єкту 
у Харкові; обслуговування населення в їх будинках і проведення попередніх агентур-
них розробок по узгодженню із відповідними відділами; розшук політичних злочинців 
у Харкові; встановлення об’єктів за завданням відділів; боротьба з антирадянською 
агітацією на вулиці; вилучення через апарат міліції зброї, що зберігається незаконно 
у населення; виявлення куркульського елемента у Харкові; керівництво системою про-
писки та адресними столами; облік елемента, що проходить по установкам та зовніш-
ньому спостереженню (у загальній картотеці секретаріату); повідомлення у відповідні 
відділи про прийняття заходів по особливо важливим пригодам у місті; оформлення 
тимчасово затриманих. Четвертий напрям — «спеціальна охорона»: охорона керів-
ництва області; охорона вищих партійних і радянських установ; постійна негласна 
охорона вищезазначених об’єктів; обслуговування охорони свят, з’їздів, процесів.  
п’ятий напрям — «технічний»: обслуговування відділів телеграфним зв’язком; 

11 Оê³ïíюê, Â. Реформа каральних органів УСРР (1930—1934 рр.) : причини, передумови, юридич-
ний зміст, наслідки… — С. 150. 

12 Там само. — С. 150. 
13 Там само. — С. 150. 
14 Лубянка : органи вЧК-ОГпУ-НКвД-НКГб-МГб-МвД-КГб. 1917—1991 : справочник / авторы-

сост. А. И. Кокурин, Н. в. петров. — С. 59, 60. 
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обслуговування відділів по контролю телефонної мережі; обслуговування телефонно-
го високочастотного зв’язку  15. 

економічний відділ Удб Унквс хо працював за п’ятьма напрямами. перший на-
прям — «промисловий»: агентурно-оперативно обслуговував всі галузі промисловості; 
проводив «боротьбу з контрреволюцією та шкідництвом, економічним шпигунством» 
у всіх галузях промисловості. Другий напрям — «сільськогосподарський»: агентурно-
оперативне обслуговування сільськогосподарських та пов’язаних із ними радянських 
органів, боротьба з посадовими злочинами та політичними угрупованнями, «що зрос-
тають на цій базі та визнають шкідництво як метод боротьби з радянською владою». 
Третій напрям «торговельно-кооперативний» агентурно-оперативно обслуговував 
весь товарний обіг та всю харчову промисловість; боровся «з контрреволюцією, еко-
номічним шпигунством та «політичними організаціями та угрупованнями, які при-
ймають шкідництво, як засіб боротьби з соціалістичним господарством». Четвертий 
напрям — «фінанси, приватний капітал»: боровся з «контрреволюцією» та посадо-
вими злочинами, валютниками, спекулянтами та фальшивомонетниками; проводив 
агентурно-оперативне обслуговування приватного сектора. п’ятий напрям — «спеці-
ально-технічний»: використанням засуджених фахівців для господарських потреб 16.

секретно-політичний відділ Удб Унквс хо проводив роботу по чотирьом осно-
вним напрямам. перший напрям — «антирадянські партії»: викриття, пророблен-
ня та облік антирадянського елемента на виробництві, висвітлювання політичних 
настроїв серед робітничого класу; насадження агентури та викриття і ліквідація 
терористичних груп серед робітничої молоді на промислових підприємствах; аген-
турно-оперативне обслуговування всіх учбових закладів і установ, які обслуговують 
промисловість; розробка антирадянських політичних партій та антипартійних орга-
нізацій і угруповань (троцькісти, анархісти, меншовики, бундовці, сіоністи, децисти, 
грузинські меншовики, дашнаки). Другий напрям — «українська контрреволюція»: 
розробка антирадянських українських партій (УпСР, УСДРп, УСФ, УКп, соціаліс-
ти, самостійники, хлібороби, колишні члени галицьких політичних партій); розробка 
української контрреволюційної громадськості та емігрантів із Галичини; розробка 
наукових інститутів та наукових об’єднань; розробка закладів освіти та театральних 
об’єднань; розробка літературних об’єднань, видавництв, преси; розробка артистич-
них і музичних кіл, кінооб’єднань, музеїв і бібліотек; розробка загально-громадських 
вузів, української професури, українського міського вчительства, українського Чер-
воного Хреста. Третій напрям — «сільська контрреволюція»: викриття та ліквідація 
куркульсько-повстанських контрреволюційних організацій та угруповань, нагляд 
за куркульськими родинами, родинами страчених і засланих куркулів; викриття 
та розробка контрреволюційних організацій та груп, що у своїй роботі орієнтуються 
на правоопортуністичний елемент на селі; розробка «третьої сили на селі» — колиш-
ніх червоних партизанів; викриття контрреволюційних організацій серед сільської 
інтелігенції та молоді (вчителі, медичні працівники, агрономічний персонал); ви-
криття терористичних організацій серед куркульської молоді; облік та оперативне 
реагування на всі антирадянські прояви на селі (масові виступи, теракти, підпали, 
листівки); висвітлювання політичних настроїв серед всіх прошарків селянства; ви-
світлювання та оперативне обслуговування всіх політичних і господарчих кампаній 
на селі; загальне висвітлювання та оперативне обслуговування сільськогосподарських 
кооперацій, сільських кредитових систем та інших радянських установ, які можуть 

15  Додаток до наказу ДпУ УСРР № 193 за 1931 року «Функції оперативного відділу державного 
політичного управління УСРР». 

16  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-
рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 214.
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бути використані куркульськими ідеологами та організаціями — периферійних орга-
нів союзних та українських сільськогосподарських центрів і кооперацій, колгоспів, 
радгоспів, моторно-тракторних станцій, низового радянського апарату; загальне ви-
світлювання та оперативне обслуговування сільськогосподарських вузів, технікумів, 
курсів (професура, агрономічна інтелігенція та студентство), сільськогосподарських 
науково-дослідних інститутів; розробка антирадянських політичних партій та угру-
повань, що у своїй основній масі спираються на село. Четвертий напрям роботи 
«церковний»: розробка легально існуючих церковних об’єднань (обновленці, старо-
слов’янці, українські автокефалісти, грузинська церква, вірменська церква, грецька 
церква); розробка та викриття підпільних церковно-монархічних контрреволюційних 
організацій та груп (ультра-православні підгорківці, різні братства, мандрівні монахи); 
викриття антирадянського елемента у церковних радах; агентурно-оперативна робота 
серед віруючих та викриття контрреволюційних елементів, що групуються навколо 
церкви; інформаційне висвітлювання та агентурна розробка всіх видів сектанства 
(євангелісти, баптисти, хлисти, скопці); розробка єврейських релігійних об’єднань» 17. 

Співробітники обліково-статистичного відділу Удб Унквс хо проводили: цен-
тралізований облік справ-формулярів, агентурних розробок та слідчих справ управ-
ління та периферії; ведіння довідкової роботи по управлінню (центральна картотека); 
централізований підсобний облік осіб, що проходять за матеріалами оперативного 
діловодства управління; статистичне узагальнення матеріалів обліку; облік конфіско-
ваного майна та зберігання речей заарештованих; виконання рішень Особливої на-
ради і контроль за обліком засланих і засуджених; облік неблагонадійних громадян; 
співробітники відділу були присутні при виконанні смертних вироків та при прийомі 
заарештованих у тюрмах; здійснення розшуку за вказівками НКвС СРСР і УСРР; 
зберігання архівів  18. 

Керівники Харківської області (çл³âà íàïðàâî): Ковальов, М. Н. Демченко, Л. Д. беркович, К. М. Карл-
сон, С. А. Туровський, башкатов, Соколов. Фîòî 18 лèïíÿ 1935 ðîêó. 

27 липня 1934 року наказом К. М. Карлсона були затверджені начальники те-
риторіальних відділів УНКвС ХО: полтавського міськвідділу (Мв) — іван георгійо-
вич ленський (1897 р. н.); Сумського Мв — борис Юхимович борін  19 (1890—1940); 
Кременчуцького Мв — григорій аронович бершадський; балаклійського Рв — Йосиф 

17 Зîлîòàðüîâ Â. А. Секретно-політичний відділ ДпУ УСРР : справи та люди / в. А. золотарьов. — 
Х. : Фоліо, 2007.— С. 39—41. 

18  Лубянка : органи вЧК-ОГпУ-НКвД-НКГб-МГб-МвД-КГб. 1917—1991 : справочник. / авторы-
сост. А. И. Кокурин, Н. в. петров. — С. 510. 

19  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-
рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 393, 394. 
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Максимович Міссан (1900 р. н.); барвінківського Рв — ілля ілліч Уралов (Штібель-
ман) (1902 року н); білопільського — іван гаврилович стойчанов; близнюківського 
Рв — данило андрійович семенкович; богодухівського Рв — Микола іванович Вишне-
вецький (1903 р. н.); бригадирівського Рв — іван іванович демченко (1902 р. н.); вал-
ківського Рв — Володимир олексійович дьомін  20 (1899—1941); великобагачанського 
Рв — бабець; великобурлуцького Рв — смолянинов; великописарівського Рв — ан-
дрій Пилипович Поліщук; вовчанського Рв — іван Миколайович кулішов (1897 р. н.); 
Гадяцького Рв — наум анатолійович ремов-Поберьозкін (1902—1939); Глобинського 
Рв — Йона Йосипович канєвський (1904 р. н.); Градизького Рв — григорій климен-
тійович дмитрук; Диканського Рв — леонов; Дворічанського Рв — Петро Полікар-
пович коноваленко (1899 р. н.); зміївського Рв — олексій данилович Мірошниченко 
(1903 р. н.); зіньківського Рв — іван Михайлович кодін (1896 р. н.); золочівського 
Рв — олександр Михайлович саленко (1901 р. н.); Ізюмського Рв — іван Єлисейович 
скрипник (1900—1934); Карлівського Рв — сергій Павлович Марченко (1898 р. н.); 
Кишеньківського Рв — Михайло Васильович Векленко; Кобеляцького Рв — Михайло 
іванович бахарев; Красноградського Рв — іван Йосипович Чижевський  21 (1903 р. н.); 
Краснокутського Рв — Яків семенович Подгора; Краснопільського Рв — демидов; 
Куп’янського Рв — Яків Митрофанович Фосс-дивізіонний; Лебединського — Василь 
Федорович смишніков (1905 р. н.); Липецького Рв — Микола Мефодійович Петров  22 
(1904); Липоводолинського Рв — георгій георгійович буланов (1900 р. н.); Лозовського 
Рв — Митрофан Васильович саєнко (1904 р. н.); Лохвицького Рв — іван герасимович 
Таруц  23 (1898—1938); Лубенського Рв — Михайло Петрович Макаров (1902—1942); 
Миргородського Рв — григорій Маркович бєланов; Миропільського — Яків Петрович 
середа (1903 р. н.); Нововодолазького Рв — Петро Якович Миндаль  24 (1904 р. н.); Но-
восанжарського Рв — Терентій Федорович грозний (резанович) (1891 р. н.); Нехворо-
щанського Рв — семен Павлович Цюпка-бей (1901 р. н.); Оболоньського Рв — кирило 
Хомич дидусь (1904 р. н.); Олексіївського Рв — антонюк; Онуфріївського Рв — іван 
Володимирович Філяєв  25 (1900 р. н.); Опішнянського Рв — іван Михайлович Тимченко 
(1907 р. н.); Оржицького Рв — Михайло Васильович Чалий; Охтирського Рв — андрій 
степанович Чмельов; петрівського Рв — Захарій Васильович омельченко-Павлов; пе-
ченізького Рв — георгій григорович красильников (1901 року н); пирятинського Рв — 
Марк львович лерман; Решетилівського — Федір Михайлович Воробйов (1898—1938); 
Сахновщинського Рв — колесник; Семенівського Рв — Михайло Панасович гарагуля 
(1902 р. н.); Старосалтівського Рв — георгій іванович добров (1897 р. н.); Тростянець-
кого Рв — Федір олександрович лещенко; Уляновського Рв — дмитро андрійович 
бєлащенко; Хорольського Рв — бичковський; Чорнухинського Рв — борис гомшевич 
Заблудовський; Чугуївський Рв — Євдоким данилович глєбов (1895 р. н.); Чутівський 
Рв — Микола Титович аринін; Яготинський Рв — Петро Фролович кублицький  26. Отже 
на цей час всі районні апарати НКвС були реорганізовані у районні відділи НКвС. 

20  Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 1941—1954 : справочник. / Н. в. петров. — М. : звенья, 
2010. — С. 329, 330. 

21  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-
рьов. — Х. : Фоліо, 2003.— С. 448. 

22  Там само. — С. 428. 
23  Õðèñòåíêî, О. Б. Справ, що заслуговують на увагу, не мав / О. б. Христенко // Реабілітовані 

історією. — К. ; полтава : Рідний край, 1992. — С. 363—369. 
24  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-

рьов.— Х. : Фоліо, 2003. — С. 422.
25  Там само. — С. 444. 
26  Наказ УНКвС по Харківській області № 11 від 27 липня 1934 року.
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На початку жовтня 1934 року в штаті УНКвС ХО почав функціонувати апарат 
особливоуповноваженого. Апарат займався справами співробітників, які скоїли по-
садові, побутові або посадові злочини. У своїх правах особливоуповноважений дорів-
нював помічнику начальника відділу. Особливоуповноваженим став олексій Петрович 
демидов (1898—1960) (призначений з посади оперуповноваженого апарату особливо-
уповноваженого НКвС УСРР) 27. 

26 лютого 1935 року наказом НКвС СРСР № 00887 дорожньо-транспортні від-
діли; водно-транспортні відділи та морські транспортні відділи ГУДб, які дисло-
кувалися в місцях знаходження НКвС республік і УНКвС країв та областей були 
реорганізовані в транспортні відділи відповідних НКвС — УНКвС 28. втім документів 
про дату організації транспортного відділу (Тв) УДб УНКвС ХО поки що не зна-
йдено. 16 червня 1935 року наказом НКвС СРСР начальником Тв УДб УНКвС ХО 
був призначений олексій семенович глуховцев (1897 р. н.) 29. Транспортний відділ вів 
роботу по всім напрямкам роботи УДб УНКвС, але по лінії залізниць. Недаремно ж 
його відділи називалися економічний, секретно-політичний, особливий, обліково-
статистичний. 

На липень 1936 року до складу Тв УДб УНКвС ХО входило 14 так званих опе-
ративних пунктів (у дужках вказано прізвище начальників оперативних пунктів) 
на станціях: Харків (Павло іванович катков (1899 р. н.); Харків товарний (Павло 
Васильович Зеленін  30 (1902—1965)); станції Основа (Федір Федорович Федоров); Із-
юм (борис Михайлович рафальський); Лозова (степан олександрович Мельников); 
Люботин (олександр Павлович іващенко), Мерефа (Матвій григорович гудименко), 
білопілля (Микола Титович бичков); Кременчук (Петро андрійович касьянов) пол-
тава (Микола львович кірков); Смородино (іван Павлович Шевцов); Красноград  
(вакансія). 

17 травня 1935 року відповідно до наказу Народного Комісаріату оборони № 079 
Український військовий округ був розділений на Харківський і Київський військові 
округи. До складу Харківського військового округу (ХвО) входили військові частини, 
які дислокувалися на теренах Харківської та Дніпропетровської областей та Крим-
ської АРСР 31. У зв’язку з цим наказом НКвС СРСР № 00216 від 10 червня 1935 року 
було сформовано єдині апарати: Ов ГУДб НКвС по Київському військовому окру-
гу — Ов УДб НКвС УСРР та Ов ГУДб НКвС по ХвО — Ов УДб УНКвС ХО 32. 
передбачалося, що керівником особливих відділів нових військових округів призна-
чалися за сумісництвом начальник того управління НКвС, на території якого зна-
ходився штаб округу 33. 

втім в НКвС УСРР питання начальників особливих відділів округів було вирі-
шено по іншому. Начальником Ов ГУДб НКвС Київського військового округу став 

27  Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 1934—1941 : справочник. / Н. в. петров, К. в. Скор-
кин. — М. : звенья, 1999. — С. 170 ; Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі 
(1919—1941) / в. А. золотарьов. —Х. : Фоліо, 2003. — С. 403, 404. 

28  Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 1934—1941 : справочник. / Н. в. петров, К. в. Скоркин. — 
М. : звенья, 1999. — С. 40. 

29  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-
рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 462. 

30  Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 1941—1954 : справочник. / Н. в. петров. — М. : звенья, 
2010. — С. 399, 400. 

31  Бîжêî, О. Особливі відділи в системі органів державної безпеки (1918—1946 рр.) / О. божко 
// з архівів вУЧК-ГпУ-НКвД-КГб. — 2001. —№ 2. — С. 290. 

32  Советская военная контрразведка : сборник документов. — вып. 2 (1922— 1941гг.). — М., 
1981. — С. 521. 

33  Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 1934—1941 : справочник. / Н. в. петров, К. в. Скоркин. — 
М. : звенья, 1999. — С. 44. 
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за сумісництвом начальник Ов УДб НКвС УСРР Михайло костянтинович алек-
сандровський (1898—1937)  34. посаду ж начальника Ов ГУДб НКвС ХвО об’єднали 
з посадою начальника Ов УДб НКвС ХО, а для підняття статусу — ще і з посадою 
заступника начальника УНКвС ХО. У червні 1935 року ці три посади обійняв Петро 
Васильович семенов (1898—1937) (призначений з посади начальника 8-го відділку Ов 
УДб НКвС УСРР). відзначимо, що в оперативному відношенні Ов ГУДб НКвС 
ХвО підпорядковувався не лише Ов ГУДб НКвС СРСР, але і Ов УДб НКвС УСРР. 

Також наказом НКвС СРСР від 10 червня 1935 року особливі відділи і особливі 
відділки при з’єднаннях і частинах збройних сил увійшли в безпосереднє підпоряд-
кування особливим відділам військових округів і особливим відділам управлінь дер-
жавної безпеки республіканських (обласних) управлінь НКвС за територіальністю  35. 
У 1935—1937 роках на теренах тодішньої Харківської області діяли: Ов ГУДб НКвС 
25-ї стрілецької дивізії — полтава; Ов ГУДб НКвС 75-ї стрілецької дивізії — Лубни; 
Ов ГУДб НКвС 23-ї стрілецької дивізії — Харків; Ов ГУДб НКвС 43-ї авіаційної 
бригади; Ов ГУДб НКвС змішаної авіаційної бригади — Люботин; Ов ГУДб НКвС 
5-ї окремої танкової бригади; Ов ГУДб НКвС 16 бригади важкої авіації. 

згідно з постановою ЦвК та РНК СРСР від 7 жовтня 1935 року «про спеціальні 
звання начальницького складу Головного управління державної безпеки НКвС Со-
юзу СРСР» вводилися персональні звання: сержант державної безпеки, молодший 
лейтенант державної безпеки, лейтенант державної безпеки, старший лейтенант дер-
жавної безпеки, капітан державної безпеки, майор державної безпеки, старший майор 
державної безпеки, комісар державної безпеки ІІІ рангу, комісар державної безпеки ІІ 
рангу, комісар державної безпеки І рангу  36. порівнюючи персональні звання началь-
ницького складу ГУДб і командного складу Червоної армії (загальноармійські звання 
носили і співробітники Головного управління прикордонної та внутрішньої охорони), 
можна відмітити, що при однаковій кількості позицій (одинадцять), ці звання помітно 
різнилися між собою. первинне із спеціальних звань начальницького складу ГУДб — 
сержант в армійській практиці дореволюційного минулого належало військовослуж-
бовцям, які відносилися до молодшого начальницького складу. званням лейтенанта, 
старшого лейтенанта, капітана і майора державної безпеки приписувався вищий ранг, 
ніж відповідним званням у Червоній армії. 

До вищого начальницького складу ГУДб НКвС (табл. 1)  відносилися чекісти, які 
мали звання майор державної безпеки та вище; до середнього начальницького складу 
ГУДб НКвС — чекісти, що мали звання лейтенант державної безпеки та вище; до се-
реднього начальницького складу ГУДб НКвС — сержанти та молодші лейтенанти 
державної безпеки 37.

Начальнику УНКвС ХО К. М. Карлсону 26 листопада 1935 року було при-
своєно звання комісара державної безпеки ІІ рангу 38. 13 грудня того ж року йо-
го заступникам Я. з. Камінському та п. в. Семенову присвоїли звання майорів 
державної безпеки 39. 8 січня 1936 року капітанами державної безпеки стали на-
чальники відділів УДб УНКвС ХО: Л. С. Арров-Тандетницький — економічного; 

34  Зîлîòàðüîâ Â. А. Секретно-політичний відділ ДпУ УСРР : справи та люди / в. А. золотарьов. — 
Х. : Фоліо, 2007.—  С. 184—233. 

35  Бîжêî, О. Особливі відділи в системі органів державної безпеки (1918—1946 рр.) / О. божко 
// з архівів вУЧК-ГпУ-НКвД-КГб. — 2001. — № 2. — С. 290. 

36  Известия. — 1935. — 8 октяб. 
37  Âîðîíîâ, Â. Ю. НКвД СССР : структура, руководящий состав, форма одежды, знаки различия. 

1934—1937 гг. / в. ю. воронов, А. И. Шишкин. — М. : ООО Издательский дом «Русская Разведка», 
2005. — С. 94, 95. 

38  Известия. — 1935. — 30 нояб. 
39  Наказ НКвС СРСР № 823 по особовому складу від 13 грудня 1935 року.
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О. С. Глуховцев — транспортного; М. І. Говлич — секретно-політичного; О. Я. Санін-
затурянський — оперативного. Таке ж звання отримав і заступник начальника осо-
бливого відділу Н. Ш. Новаковський 40. 23 лютого 1936 року спеціальні звання були 
надані і іншим працівникам УНКвС ХО: 3 особи стали капітанами державної безпеки 
(помічник начальника економічного відділу О. є. Караганов; помічник начальника 
особливого відділу й. С. Найдман; помічник начальника секретно-політичного відді-
лу Л. Т. Якушев) 37 осіб стали старшими лейтенантами державної безпеки, 98 — лей-
тенантами державної безпеки, 174 — молодшими лейтенантами державної безпеки, 
155 — сержантами державної безпеки  41. 

присвоєнню спеціальних звань передувало засідання комісії при УНКвС ХО, 
до якої входило все керівництво управління. Матеріали готували під керівництвом 
начальника відділу кадрів УНКвС ХО олександра івановича Марусинова-бернштей-
на  42 (1895—1940). після розгляду біографічної довідки та основних оперативних 
заслуг кожного чекіста виносилася пропозиція про надання звання. втім за свідчен-
нями тодішнього заступника відділу кадрів УНКвС ХО георгія наумовича Шмушка 
(1888 р. н.) ця процедура проходила з значними порушеннями: деякі співробітники 
самі складали на себе довідки; деякі приписували собі оперативні заслуги, «оскільки 
ці довідки не перевірялися по лінії обліково-статистичного відділу. Комісія по атеста-
ції не працювала, а давала [довідки — Аâò.] на підпис Карлсону, а потім пішли до на-
чальників відділу і вони підписували. після цього Марусинов переглядав атестацію 
і подекуди виправляв по-своєму. Якщо лейтенант дописував старший або молодший, 
а інколи ці букви витирав. Мені також добавив після комісії «ст.» та сказав — «дивись 
як я роблю тебе старшим лейтенантом»» 43. втім стати старшим лейтенантом держав-
ної безпеки Шмушку не судилося, центральна атестаційна комісія НКвС СРСР не-
щадно масово понижувала у званнях провінційних чекістів. Ось і О. І. Марусинов став 
«лише» старшим лейтенантом державної безпеки, а Г. Н. Шмушко — лейтенантом 
державної безпеки. 

40  Наказ НКвС СРСР № 15 по особовому складу від 8 січня 1936 року.
41  Наказ НКвС СРСР № 101 по особовому складу від 23 лютого 1936 року.
42  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-

стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 513 ; Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харків-
щині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золотарьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 421. 

43  ГДА СбУ, Київ, ф. 5., спр. 67398, т. 2, арк. 198. 

Тàáлèцÿ 1 

головне управління державної безпеки нквс 
сРсР

головне управління прикордонної та внутрішньої 
охорони нквс сРсР,

Робітничо-селянська червона армія. 

Генеральний комісар державної безпеки Маршал Радянського Союзу

Комісар державної безпеки І рангу Командарм І рангу

Комісар державної безпеки ІІ рангу Командарм ІІ рангу

Комісар державної безпеки ІІІ рангу Комкор

Старший майор державної безпеки Комдив

Майор державної безпеки Комбриг

Капітан державної безпеки полковник

Старший лейтенант державної безпеки Майор

Лейтенант державної безпеки Капітан

Молодший лейтенант державної безпеки Старший лейтенант

Сержант державної безпеки Лейтенант
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1 березня 1936 року в штатному розкладі секретно-політичного та економічного 
відділів УДб УНКвС ХО з’явилися посади заступників начальників відділів (перед 
цим другою людиною у відділі були помічники начальників відділу), а в Ов НКвС ХО 
було введено посаду ще одного заступника начальника відділу. 

постановою ЦвК і РНК СРСР від 26 квітня 1936 року вводилися наступні спеці-
альні звання начальницького та рядового складу ГУРСМ: міліціонер, старший мілі-
ціонер, командир відділення міліції, помкомвзводу міліції; сержант міліції; молодший 
лейтенант міліції; лейтенант міліції; старший лейтенант міліції; капітан міліції; майор 
міліції; старший майор міліції; інспектор міліції; директор міліції; головний директор 
міліції 44. 

з призначенням наркомом внутрішніх справ СРСР Миколи івановича Єжова  45 
(1895—1940) структура ГУДб НКвС СРСР була істотно реорганізована. Наказом 
НКвС СРСР № 00383 від 28 листопада 1936 року були проведені такі заходи: еконо-
мічний відділ був розформований; оперативний відділ був поділений на два відділи: 
відділ з охорони членів уряду та дипломатичних корпусів та Оперативний відділ; був 
утворений контррозвідувальний відділ (на базі частини особливого відділу та розфор-
мованого апарату економічного відділу); був створений тюремний відділ; транспорт-
ний відділ був перейменований у відділ транспорту та зв’язку  46. 

в НКвС УРСР «єжовська реорганізація» мала певні особливості. по-перше, був 
розформований Іноземний відділ, а його особовий склад був переведений до ново-
створеного контррозвідувального відділу. по-друге, тюремний відділ створений не 
був, а його функції продовжувало виконувати Управління місць ув’язнення (в об-
ласних УНКвС — відділи місць ув’язнення). по-третє, відділ охорони був створений 
лише в республіканському апараті, а в обласних УНКвС охорону партійної та радян-
ської еліти продовжували здійснювати оперативні відділи. 

25 грудня 1936 року наказом НКвС СРСР № 00411 відділам ГУДб НКвС з метою 
конспірації були надані номери: 1-й відділ — відділ охорони; 2-й відділ — оператив-
ний відділ; 3-й відділ — контррозвідувальний відділ; 4-й відділ — секретно-політич-
ний відділ; 5-й відділ — особливий відділ; 6-й відділ — відділ транспорту та зв’язку; 
7-й відділ — іноземний відділ; 8-й відділ — обліково-реєстраційний відділ; 9-й від-
діл — спеціальний відділ; 10-й відділ — тюремний відділ 47. в Україні відповідна ну-
мерація була введена наказом НКвС УРСР № 001 від 2 січня 1937 року  48. відділів 
№ 7 та 10 в республіканському наркоматі не існувало. 8-й відділ УДб, який раніше 
називався в НКвС УСРР обліково-статистичним, за «союзним зразком» став «обліко-
во-реєстраційним». До складу УДб УНКвС ХО у першій половині 1937 року входили: 
2-й, 3-й; 4-й; 5-й; 6-й; 8-й та 9-й відділи. 

2. оперативно-слідча діяльність Унквс хо
про оперативно-слідчу діяльність УНКвС красномовно свідчать цифри про кіль-

кість заарештованих і засуджених радянських громадян, опубліковані у різноманітних 
чекістських звітах за 1934—1937 роки. Слід відзначити, що ці цифри не є абсолютною 
істиною, оскільки мають певні розходження та не враховують тих харків’ян і мешкан-
ців Харківської області, чиї справи розслідувалися у Києві та Москві. 

44  Наказ НКвС СРСР № 157 від 5 травня 1936 року 
45  Ïàâлюêîâ, А. Ежов : биография / А. павлюков. — М. : захаров, 2007.— 576 с. ; Ïåòðîâ, Н. «Ста-

линский питомец»-Николай Ежов / Н. петров, М. Янсен. — М. : РОССпЭН, 2008. — 447 с. 
46  Лубянка : органи вЧК-ОГпУ-НКвД-НКГб-МГб-МвД-КГб. 1917—1991 : справочник / Авторы-

сост. А. И. Кокурин, Н. в. петров. — С. 63
47  Там само. — С. 63—64
48  ГДА СбУ, Київ, ф. 9, спр. 2, арк. 2, 3. 
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Особливо обережно слід підходити до різноманітних соціальних даних арештова-
них, оскільки ці відомості завжди корегувалися чекістами у потрібному напрямку, про 
що свідчать численні свідчення сучасників. Так на допиті 20 червня 1938 року заступ-
ник начальника відділу кадрів УНКвС по Харківській області лейтенант державної 
безпеки георгій наумович Шмушко (1888 р. н.) показав, що у 1932 році коли він, буду-
чи начальником обліково-статистичного відділу Харківського обласного відділу ДпУ 
під час масової операції з виселення куркулів, «склав зведення (динаміку) арештова-
них, з якої було видно, що арештовано багато середняків, бідняків». Тодішній заступ-
ник начальника Харківського обласного відділу ДпУ самуїл ізраїльович самовський  49 
(1898—1977) запропонував мені включати до графи «куркулі» — середняків і бідняків 
та «звернув мою увагу на те, що обліково-статистичний відділ повинен вміти творити 
політику та показати обличчя сектору». Таку ж настанову дав Г. Н. Шмушку і тодіш-
ній заступник начальника обліково-статистичного відділу ДпУ УСРР давид ізраїльо-
вич джирін  50 (1904—1938). Наказ керівництва було виконано 51. До свідчень даних 
на допитах слід відноситися з певною недовірою, але службові перевірки в 1939 році 
виявили масові маніпуляції зі звітністю співробітників НКвС. в основному фальси-
фікації торкалося національності, соціального стану та походження, про що мова піде 
в наступному томі. 

статистика репресованих за 1934 рік. за офіційними даними в Харківській області 
в 1934 році органами ДпУ-НКвС було заарештовано 3365 людей. Розподіл обвину-
вачених по групах був такий: кримінальні злочини — 1129 осіб, службово-посадові 
злочини — 1663 особи, контрреволюційні злочини — 528 осіб, інші — 45 осіб 52. 

відзначимо, що 1934 року у зведеному звіті ДпУ УСРР вже не було таких груп 
обвинувачень як сільська контрреволюція, контрреволюційні повстання, соціально-
шкідливі та небезпечні елементи, політичний бандитизм, іноземні колонії, активна 
боротьба проти робітничого класу за часів царату та антирадянська діяльність колиш-
ніх членів вКп(б) та вЛКСМ. Як справедливо відзначив дослідник в. М. Ніколь-
ський «це не означає, що органи держбезпеки не «викривали» відповідних злочинів. 
просто такі категорії отримували нові формування відповідно до вимоги часу. Так 
у 1934 році введено нову групу обвинувачень — «націоналістична контрреволюція»». 53

Національний склад заарештованих у Харківській області 1934 року в процент-
ному відношенні за підрахунками в. М. Нікольського був таким: українці — 78,8 %; 
росіяни — 10,8 %; євреї — 8,5 %; поляки — 0,5 %; білоруси — 0,4 %; німці — 0,4 %; 
молдавани — 0,02 %; представники інших національностей — 0,48 %  54. Статистичні 
дані стосовно національностей репресованих по Харківській області у 1935—1936 ро-
ках поки що відшукати не вдалося. 

статистика за 1935 рік. У «звіті про оперативно-слідчу роботу за 1935 рік» з гри-
фом «абсолютно таємно», складеному в НКвС УСРР, відзначалося, що в УНКвС 
по Харківській області було заведено 2242 кримінальні справи, за якими було при-
тягнено 4101 громадянина, 2749 з яких було заарештовано. 24 справи, по яким при-
тягнули 226 громадян, було заведено проти контрреволюційних організацій, церковно- 

49  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-
рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С 436. 

50  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-
стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 460, 461.

51  ГДА СбУ, Київ. Ф. 5. Спр. 67398. Т. 2. Арк. 186—187. 
52  Н³êîлüñüêèй, Â. Ì. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 

1920-х — 1950 рр.) : історико-статистичне дослідження / в. М. Нікольський. — Донецьк : вид-во До-
нецького національного університету, 2003. — С. 489.

53  Там само. — С. 140. 
54  Там само. — С. 334-335. 
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сектанських формувань, організованого 
розкрадання майна та спекуляції. за іншою 
641 справою притягнено 2298 громадян. 
Крім того притягалися 1577 одинаків 55.

за відділами УДб УНКвС ХО заве-
дені кримінальні справи розподілялися 
таким чином: секретно-політичний від-
діл — заведено 1177 справ, по яким при-
тягнено до відповідальності 2002 особи, 
1465 із них заарештували; економічний 
відділ — 351 справа, 996 притягнених гро-
мадян (544 заарештовано); особливий від-
діл — 264 справи, 355 притягнених (313 
заарештованих); транспортний відділ — 
380 справ, 581 притягнений (357 заарешто-
ваних)  56. 

Судами та прокуратурою було засу-
джено 1796 людей, виправдано 192 особи, 
припинено справи проти 23 притягнених. 
Особливою нарадою було засуджено 256 
осіб, 5 звільнено. Трійкою було засуджено 
254 особи, 7 звільнено. Усього по Харків-
ській області було засуджено 2306 людей. 
Смертних вироків винесено не було 57. 

про розмах боротьби з «прихованими троцькістами» на Харківщині можна су-
дити з атестації начальника 1-го (право-троцькістського) відділку секретно-полі-
тичного відділу УДб УНКвС ХО олександра Марковича надєждіна  58 (1903—1955): 
«за 1-й квартал 1935 року оперативна діяльність відділку характеризується такими 
показниками. проведено 102 справи з 146 арештованими, з яких групових справ 21 
з 65 арештованими. Характер проведених справ такий: за антипартійну контрреволю-
цію — 35 справ, 50 арештованих; за контрреволюційну агітацію та терор — 35 справ, 
40 арештованих; за контрреволюційні дії на виробництві — 32 справи, 56 арештова-
них. за перший місяць другого кварталу знову заведено 65 справ з 71 арештованим. 
На 1 травня перебуває у провадженні 101 справа на 125 арештованих, на троцькіс-
тів — 79 справ на 92 арештованих. Результати судів такі: 3 людини засуджено до 10 ро-
ків; 2 — до 8 років; 1 — до 7 років; 3 — до 6 років; 7 — до 5 років; 10 — до 4 років; 
15 — до 3 років і 5 осіб — до 2 років. про якість справ говорить та обставина, що 
жодного виправдувального документа не має»  59. 

за перший квартал 1935 року співробітниками 2-го (українського) відділку се-
кретно-політичного відділу УДб УНКвС ХО під керівництвом бориса Яковича ли-
сицького  60 (1905 р. н.) було заарештовано 170 людей (136 — у місті, 34 — в області) 
та закінчено справи: «Невдоволені» — розстріляно 5 осіб «Хижаки» або справа 

55 ГДА СбУ, Київ, ф. 13, спр. 408, т. 1, арк. 54.
56  Там само, арк. 59.
57  Там само, арк. 59.
58  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-

рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С 423,424. 
59  ГДА СбУ, вінниця, спр. 6749, арк. 12. 
60  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-

рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 423, 424.

Ухвала бюро Харківського обласного комітету 
Кп(б)У про затвердження вироку обласного 
суду у справі «Харпромхліб». 1934 ð³ê. 
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боротьбистського підпілля»; «пірати» — диверсійно-терористична організація; «жур-
налісти» — контрреволюційна організація в інституті журналістики; «зубри» — ні-
мецьке контрреволюційне підпілля 61. 

статистика за 1936 рік. згідно з офіційними даними НКвС УССР у 1936 році 
УНКвС по Харківській області було заведено 2520 справ, за якими було притягнено 
до відповідальності 3891 особу, 3161 із них заарештували. 23 справи (240 притягне-
них осіб) кваліфікували як «контрреволюційні організації». 472 справи (притягнено 
1626 осіб) були груповими, 2025 справ одиночними  62. 

Співробітники секретно-політичного відділу притягли до відповідальності 1751 лю-
дину; особливого відділу — 360 осіб; економічного відділу — 607 осіб; транспортного 
відділу — 1080 осіб, інші підрозділи УНКвС — 93 особу 63. 

2255 осіб притягнули за «контрреволюційну діяльність» (788 осіб — за троцькізм; 
229 осіб — за шпигунство, терористичні прояви, диверсії, шкідництво; 205 осіб — 
за національну фашистську діяльність; 148 осіб — за церковно-сектанську контррево-
люцію; 885 осіб — за контрреволюційну агітацію та інші злочини). Іншим 1636 при-
тягнутим особам інкримінували «злочини контрреволюційного характеру» 64. 

У звіті відзначалося, що якщо 1935 року порівняно з 1934-тим в абсолютних по-
казниках кількість притягнених по обвинуваченню в контрреволюційних злочинах 
зросла на 38,9 %, то у 1936 році порівняно з 1935-тим — на 58,0 %. питома вага при-
тягнених за контрреволюційні злочини серед всіх притягнених становила: у секретно-
політичному відділі — 79,9 %; в особливому відділі — 74,7 %; економічному відділі — 
51,2 %; у транспортному відділі — 24,4 %.  65

згідно зі звітом у 1936 році УНКвС провадило 2295 справ (притягнено 3721 особу). 
1860 справ на 3086 осіб було передано до суду; 165 справ на 259 осіб передали на роз-
гляд особливої наради. Крім того в обласну трійку було передано справи на 169 осіб, 
справи ще на 47 осіб передали на розгляд в інші інстанції. було припинено справи 
проти 159 притягнених осіб, 106 з яких знаходилися під вартою  66. 

Якщо підсумуємо ці дані, то вийде що на розгляд різноманітних судових інстанцій 
було передано 2241 справу (тобто на 54 менше, ніж закінчено) проти 3561 громадя-
нина (з 3721 притягненого). Можливо, що 54 справи, що не дійшли до суду були 
припинені. Утім, якщо підсумувати кількість притягнених і звільнених, то отримаємо 
3720 особу, тобто доля однієї особи не з’ясована (можливо помер під час слідства). 

У звіті відзначалося, що у 1936 році припинені справи складали 9 % з загальної 
кількості ( у 1935 році — 9,7 %) 67. У секретно-політичному відділі було припинено 3,4 % 
справ; в особливому — 5,5 %; в економічному — 3,2 %; в транспортному — 5,5 % 68. 

Усього відповідно до вищезазначеного звіту за поданням УНКвС Харківської об-
ласті в різних інстанціях було заслухано 1989 справ на 3076 осіб. за вироками було 
засуджено на смерть 8 осіб, до ув’язнення в таборах та загальних місцях ув’язнення 
засуджено 2068 осіб (термін до 10 років отримали 236 осіб; до 5 років — 1832 особи); 
8 осіб відправили в заслання, 701 особу засудили до примусових робіт, виправдали — 
291 особу. питома вага засуджених на смерть, ув’язнення та заслання була 67,7 %; 
засуджених на незначні терміни — 22,8 %; виправданих — 9,5 % 69. 

61  ГДА СбУ, Харків, спр. 8394, арк. 50.
62  ГДА СбУ, Київ, ф. 13, спр. 408, т. 1, арк. 77. 
63  Там само, арк. 77. 
64  Там само, арк. 77. 
65  Там само, арк. 78. 
66  Там само, арк. 79. 
67  Там само, арк. 79. 
68  Там само, арк. 79. 
69  Там само, арк. 80. 
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про кількість засуджених у 1936 році осіб в Харківській області маємо ще один 
архівний чекістський документ «відомості про кількість засуджених за період з 1935 
по 1941 роки», датований 1941 роком: 2727 засуджених, у тому числі 8 страчених  70. 
Якщо кількість страчених збігається — 8; то кількість засуджених відрізняється 2727 
проти 2785 (з урахуванням відправлених на примусову роботу). Якщо ж не рахувати 
701 особу, відправлену на примусові роботи, то маємо розбіжності між показниками 
в 643 особи. 

У звіті НКвС УРСР про оперативно-слідчу роботу за 1936 рік виділялися два 
напрями — «по лінії троцькістсько-зинов’євській контреволюції» та «по німецькій 
контрреволюції». 

проти «троцькістів і зинов’євців» було заведено 477 справ та притягнено до від-
повідальності 788 осіб. 68 справ кваліфікувалися як троцькістсько-зинов’євські 
контрреволюційні організації і за ними заарештували 379 громадян, 409 справ були 
одиночними. Співробітники секретно-політичного відділу притягли до відповідаль-
ності 513 «троцькістів і зинов’євців», транспортного відділу — 116 осіб; особливим 
відділом — 89 осіб; економічним відділом — 64 особи. Крім того апаратом особливоу-
повноваженого було притягнено до відповідальності 6 співробітників НКвС  71. 

У 1936 році було закінчено 394 справи, за якими було притягнено 568 «троцькістів 
і зинов’євців». На розгляд особливої наради передали 184 справи на 287 осіб; до су-
ду — 188 справ на 259 осіб; в інші судові інстанції — 8 справ на 8 осіб. припинено 
8 справ проти 8 осіб  72. Того ж року судові інстанції розглянули 148 справ проти 
216 «троцькістів і зинов’євців». Смертних вироків не було; 209 людей були засудже-
ні до ув’язнення в таборах (2 особи отримали термін до 10 років позбавлення волі; 
167 осіб — до 5 років; 40 осіб — до 3 років); на заслання відправили 5 людей, а двох 
виправдали  73. 

Унаслідок оперативно-слідчої роботи по німецькій контрреволюції УНКвС по 
Харківській області в 1936 році завело 32 справи та притягло до відповідальності 
50 осіб. 7 справ кваліфікували як «контрреволюційні організації» та притягли 25 осіб; 
ще 25 осіб проходили по одиночним справам. Співробітники особливого відділу при-
тягли до відповідальності 26 осіб; економічного відділу — 14; транспортного відділу — 
10 осіб 74. 

Того ж року було закінчено 14 справ по німецькій контрреволюції, за якими було 
притягнено 22 людини. Одна одиночна справа була припинена. 8 справ на 16 осіб бу-
ло передано до суду; одна одиночна справа — на особливу нараду, 4 одиночні справи 
передали в інші інстанції  75. У 1936 році суди розглянули 5 одиночних справ «по ні-
мецькій контрреволюції». Смертних вироків винесено не було, Одна особа була засу-
джена до 10 років позбавлення волі в таборах, двоє — до 5 років, одна — до 3 років 76. 

статистика за перший квартал 1937 року. відповідно до «звіту про оперативно-
слідчу роботу органів НКвС УРСР за 1-й квартал 1937 року» УНКвС Харківської 
області за зазначений період провело 583 справи, за якими притягнено 989 осіб, 
854 з них було заарештовано. Із цих справ три  визначились як «контрреволюційні 
організації» (притягнено 93 особи); 137 справ були груповими (притягнено 453 осо-
би); 443 справи було на одинаків  77. 

70  ГДА СбУ, Київ, ф. 42, спр. 35, арк. 11. 
71  Там само, ф. 13, спр. 408, т. 1, арк. 81. 
72  Там само, арк. 82. 
73  Там само, арк. 83. 
74  Там само, арк. 85. 
75  Там само, арк. 86. 
76  Там само, арк. 87. 
77  Там само, арк. 98. 



23Вступ. Управління наркомату внутрішніх справ по Харківській області…

за справами, заведеним у 4-му відділі, було притягнено до відповідальності 
392 особи, 3-м відділом — 163 особи, 4-м — 357 осіб, 5-м відділом — 57 осіб, іншими 
підрозділами — 90 осіб 78. Слід відзначити, що як і в попередніх звітах в цифрових 
показниках існують певні розбіжності. І за цими даними було притягнено до відпо-
відальності 1059 осіб, тобто на 70 більше, ніж у загальних цифрах звіту. 

Якщо просумувати число притягнених до відповідальності за «забарвленням», то 
729 осіб проходили з контрреволюційних злочинів, а 260 зі злочинів «неконтррево-
люційного характеру». Разом 989 осіб, що сходиться із загальною цифрою. притяг-
нуті за «контрреволюційні злочини» класифікувалися так: за троцькізм — 230 осіб; 
за шпигунство, терор, шкідництво — 82 особи; націоналістична фашистська діяль-
ність — 109 осіб; церковно-сектанська контрреволюція — 24 особи; контрреволюцій-
на агітація та інші прояви — 284 особи  79. Кількість притягнених за контрреволюційні 
злочини становила 73 % по відношенню до загальної кількості 80. 

за перший квартал 1937 року було завершено 291 справу, за якими притягнено 
684 особи. 249 справ на 596 людей передали до суду, 18 справ на 38 осіб — на особли-
ву нараду. Крім того три справи (кількість притягнених не вказана) передали на роз-
гляд обласної трійки, 18 справ (кількість притягнених не вказана) — в інші інстанції. 
було припинено справи на 29 притягнених до відповідальності осіб і на 21 особу, що 
утримувалися під вартою  81. 

Тобто до різних судових інстанцій було передано 288 справ, а куди ж поділися 
ще 3? Якщо ми підсумуємо кількість громадян, чиї справи були направлені до суду 
та на особливу нараду (634 особи) з кількістю громадян, справи на яких було припи-
нено (50 осіб), то якраз і вийдемо на цифру 684. 

У звіті НКвС за перший квартал 1937 року, як і в звіті за рік 1936-й, окремо 
виділялися два напрями оперативно-слідчої роботи — «троцькістсько-зинов’євська 
контрреволюція» та «німецька контрреволюція». На «троцькістів і зинов’євців» було 
заведено 154 справи, за якими було притягнено 230 осіб. 20 справ, за якими було 
притягнено 96 осіб, значилися «контрреволюційними організаціями та групами», 
134  справи були «одиночними». 116 «троцькістів і зинов’євців» розроблялися 4-м від-
ділом; 35 осіб — 5-м відділом; 45 осіб — 6-м відділом 30 осіб — 3-м відділом  82. Яким 
підрозділом розроблялися ще чотири «троцькісти-зінов’євці» не відомо. 

У першому кварталі 1937 року було закінчено 98 «троцькістсько-зинов’євських» 
справ на 182 особи. 52 справи на 111 громадян було передано до суду; 45 справ на 70 осіб 
відправили на розгляд особливої наради; одна одиночна справа була припинена 83. 

за цей же період на судових засіданнях було розглянуто 134 справи по «троцькіс-
там і зинов’євцям», за якими проходило 217 людей. 10 осіб були засуджені на смерть; 
200 — до різних термінів ув’язнення у концтаборах (термін до 10 років ув’язнення 
отримали 17 осіб; до 5 років — 121 особа; до 3 років — 62 особи); дві особи засудили 
до заслання; п’ятеро виправдали та звільнили 84. 

за «німецькою контрреволюцією» було заведено 6 справ на 81 особу. 4 справи на 
79 арештованих кваліфікувалися як «контрреволюційні організації та контрреволю-
ційні групи»; дві справи були одиночними. 21 арештованого допитували співробітни-
ки 3-го відділу; 60 арештованих — співробітники 4-го відділу 85. 

78  ГДА СбУ, Київ, ф. 13, спр. 408, т. 1, арк. 99. 
79  Там само, арк. 99. 
80  Там само, арк. 100. 
81  Там само, арк. 100. 
82  Там само, арк. 103. 
83  Там само, арк. 103. 
84  Там само, арк. 105. 
85  Там само, арк. 106
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У 1-му кварталі 1937 року по «німецькій контрреволюції» було закінчено дві спра-
ви на 4 особи; дві справи на 3 особи передали до суду; одного обвинуваченого переда-
ли «в інші органи»  86. відповідно до звіту за зазначений період в суді було розглянуто 
дві справи, за якими було притягнено 4 особи. Смертних вироків винесено не було, 
а ось кількість засуджених становила 6 осіб (троє з них отримали термін ув’язнення 
на три роки; 1 —п’ять років, 2 — на два роки)  87. звідки взялися два «додатково» засу-
джених не зрозуміло. Можливо, у звіті помилка і до суду відправили 6 осіб; можливо, 
вироки для двох громадян були перекваліфіковані суддями з інших обвинувачень. 

всього ж у 1-му кварталі 1937 року різними судовими інстанціями було розгляну-
то 563 справи, закінчені харківськими чекістами, за якими було притягнено 857 осіб: 
10 людей стратили; 640 засудили до різних термінів ув’язнення (60 осіб отримали 
строк до 10 років, 550 — до 5 років), 174 особи були засуджені до різних примусових 
робіт, 33 виправдали 88. 

У списку найбільш важливих контрреволюційних організацій, ліквідованих НКвС 
УРСР у січні — квітні 1937 року відзначалися як викриті: по лінії 4-го відділу УДб 
НКвС Харківської області справи «Сигнал», «письменники», «Українська фашист-
ська контрреволюційна організація» (заарештовано 4 особи — запорожець, Гребенюк 
та інші); по лінії 3-го відділу УДб УНКвС Харківської області справи: «переселенці»; 
«Авось», «Троцькістська націоналістична диверсійна шкідницька контрреволюційна 
організація» (заарештовано 12 осіб — безсало, Солодовник та інші); «Німецька фа-
шистська повстанська контрреволюційна організація, що пов’язана з германським 
консульством в Харкові» (заарештовано 8 осіб — Гізберг, пауль та інші, справа пере-
дана до спеціальної колегії Харківського обласного суду)  89. 

До речі спеціальну колегію облсуду у жовтні 1934-го — липні 1937 роках очолю-
вав кадровий чекіст І. Г. Ленський (Ільїн), який перед цим призначенням очолював 
полтавський Мв НКвС 90. 

3. керівний склад Унквс хо
начальники Унквс хо. 10 січня 1934 року політбюро ЦК Кп(б)У затвердило 

колишнього начальника Чернігівського облвідділу ДпУ Яна кріш’яновича краукліса 
(1895—1938) начальником Харківського облвідділу ДпУ 91 (в анкеті делегата ХІІ з’їзду 
Компартії України Ян Кріш’янович написав, що очолює столичний відділ ДпУ 
з 1 січня 1934 року , але наказ ДпУ УСРР про його призначення датується 11 січня). 
20 червня 1934 року відкликаний до ДпУ УСРР. 28 серпня 1934 року призначений 
начальником Управління пожежної охорони НКвС УСРР 92. 

15 червня 1934 року політбюро ЦК Кп(б)У ухвалило рішення: «затвердити 
на начальника Харківського Обласного відділу ДпУ — т. Карлсона К. М.» 93 Цьо-
му призначенню передувала постанова ЦК вКп(б) від 25 травня 1934 р: «У зв’язку 
з виявленими у фінансовому господарстві головміліції України великих непоряд-
ків, що виразилися у безконтрольній та незаконній витраті коштів, прихованих 
від держави шляхом складання підробленого балансу, великих грошових коштів,  

86   ГДА СбУ, Київ, ф. 13, спр. 408, т. 1, арк. 107. 
87  Там само, арк. 108. 
88  Там само, арк. 102. 
89  Там само, арк. 110. 
90  Шàïîâàл, Ю. ². всеволод балицький : особа, час, оточення / ю. І. Шаповал, в. А. золотарьов — 

К. : Стилос, 2002. — C. 404. 
91  ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 6, спр. 338, арк. 57. 
92  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-

рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 97—104. 
93  ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 1, спр. 339, арк. 176. 
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ЦК вКп(б) постановляє … зняти з роботи заст[упни-
ка] п[овноважного] п[редставництва] ОДпУ УСРР 
т. Карл сона 94 та запропонувати ОДпУ СРСР призна-
чити його на менш відповідальну роботу» 95. У нагоро-
дному листі за 1933 рік в. А. балицький напише, що 
«Карлсон розгромив низку найбільших контрреволю-
ційних організацій на Україні — «Мужицька партія», 
«СвУ» та низку інших, а також провів велику роботу 
з ліквідації куркульства на Україні. У 1932—1933 роках 
тов. Карлсон особисто керував слідством у справі про 
контрреволюційні організації в сільському господарстві 
України (справа «Конденсатор — Незадовільні»). У на-
слідку енергійного та вмілого розгортання слідства було 
викрито та ліквідовано могутню контрреволюційну по-
встанську та шкідницьку організацію, що охоплювала 
своїм впливом 133 райони України. Організація налічу-
вала до 3000 членів і мала свої контрреволюційні осе-
редки у 114 колгоспах, 102 МТС, 167 районних центрах 
України. Контрреволюційна організація мала зв’язок 
із закордонним і з Московським контрреволюційним 
центром і діяльно готувала повстання навесні 1933 р. 96

У своїх щоденниках відомий радянський педагог А. С. Макаренко лишив над-
звичайно цікаву характеристику Карлсону — «представник спокійного, масивного 
характеру. Нічна робота. Недопиті стакани чаю. Телефон він бере спокійно, говорить 
тихо, навіть якось сонно та відповідає вигуками та діє словами або віддієслівними 
іменниками: «Ну?… Так! знаю. відправили? Угу!». при цьому він дивиться повз слу-
хавки з такою же сонливою зневагою» 97. втім, за свідченням підлеглих Карлсон «ро-
сійською мовою володів недостатньо» 98, але вирізнявся широкою ерудицією, високою 
культурою і, хоча зовні виглядав суворим, був щирою людиною, уважним та чуйним 
до підлеглих, турбувався про їхні потреби 99. 

влітку 1936 року з НКвС СРСР надійшла директива начальникам обласних 
УНКвС особисто керувати боротьбою з троцькізмом  100. після цього К. М. Карлсон 
став безпосередньо керувати роботою секретно-політичного відділу УДб УНКвС ХО. 
всі директиви, орієнтировки, протоколи допитів по Москві передавалися начальни-
ку М. І. Говличу тільки після того, як він проробив їх разом з зі своїм заступником 
Я. з. Камінським 101. Начальник УНКвС ХО та його заступник особисто допитували 
найзначніших заарештованих, з якими вже попрацювали хлопці Говлича. 

94  Зîлîòàðüîâ, Â. А. Коливань у проведенні лінії партії не було : сторінки біографії К. М. Карлсона — 
заступника наркома внутрішніх справ УРСР / в. А. золотарьов, ю. І. Шаповал // Український історичний 
журнал. — 1996. — № 1. — С. 91—105 ; Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / 
ю. І. Шаповал, в. І. пристайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 117—142 ; Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-
ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золотарьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 159—208. 

95  ГДА СбУ, Київ, ф. 13, спр. 408, т. 4, арк. 110.
96  Архів Управління Федеральної Служби безпеки Російської Федерації по Омській області, осо-

бова справа 193674, арк. 33. 
97  Аáàðèíîâ, А. Испытание властью : киевский период жизни Макаренко (1935—1937 гг.) / А. Аба-

ринов, Г. Хиллинг. — Марбург, 2000. — С. 184, 185. 
98  ЦДАГОУ, ф. 263, оп. 1, спр. 33032-фп, т. 2, арк. 41. 
99  Êóðèлî, С. Г. жизни своей не щадя : из истории милиции Харьковщины / С. Г. Курило. — Х. : 

прапор, 1987. — С. 74. 
100  ЦДАГОУУ, ф. 263, оп. 1, спр. 33032-фп, т. 2, арк. 34, 35. 
101  Там само, арк. 39, 40. 

К. М. Карлсон, начальник Управ-
ління НКвС по Харківській об-
ласті. Фîòî 1931 ð³ê.
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після призначення 26 вересня 1936 року М. І. єжо-
ва наркомом внутрішніх справ СРСР в. А. балицький 
почав добиватися впровадження в НКвС УСРР посади 
ще одного заступника наркома та і призначення на неї 
К. М. Карлсона. Це рішення він готував давно, адже 
з моменту переїзду уряду, а отже і НКвС УСРР до Ки-
єва влітку 1934 року нарком тримав для Карла Мар-
тиновича в новій столиці квартиру та службовий кабі-
нет  102, не маючи жодного сумніву в тому, що остан-
ній колись знову буде працювати його заступником. 
14 жовтня 1936 року ЦвК УСРР затвердив К. М. Карл-
сона заступником народного комісара внутрішніх справ 
республіки, 103 а ще через три дні М. І. єжов затвердив 
це призначення своїм наказом 104. 

17 жовтня 1936 року начальником УНКвС ХО був 
призначений комісар державної безпеки 3-го рангу 
соломон самійлович Мазо  (1900—1937) (з посади на-
чальника економічного відділу УДб НКвС УСРР)  105. 
На пленумі Харківського обкому Кп(б)У, який від-
бувся 21—22 жовтня, С. С. Мазо обрали членом бюро 

обкому  106, а наступного дня газета «Соціалістична Харківщина» надрукувала про 
нього статтю  107. Досвідчений чекіст, який шість років очолював економічне управ-
ління ДпУ УСРР — економічний відділ УДб НКвС УСРР був причетним до бага-
тьох гучних процесів проти «шкідників» — «Шахтинської справи», «промпартії», 
«Тракторацентру» та інших, за що був нагороджений орденом Червоного прапора, 
двома знаками «почесний працівник вЧК-ДпУ». замкнений і мовчазний Мазо був 
улюбленцем балицького, який «за десять років…не зробив Мазо жодного зауважен-
ня… всіляко підіймав його авторитет, рекомендував у члени ЦК Кп(б)У»  108. Арешти 
чекістів з найближчого оточення колишнього наркома внутрішніх справ УРСР дуже 
вплинули на психічний стан начальника УНКвС ХО. Коли ж 4 липня 1937 року йому 
зателефонував з Києва голова Харківського міськвиконкому Г. К. прядченко і «сказав 
буквально наступне:Так, кепські наші справи, мене і тебе вивели з ЦК Кп(б)У» 109, 
комісар державної безпеки ІІІ рангу все зрозумів, зачинився у себе у службовому 
кабінеті та застрелився. передсмертна записка до нас не дійшла, але за спогадами 
сучасників там було написано щось на кшталт: «Товариші опам’ятайтесь! Куди веде 
така лінія арештів чесних більшовиків та вибивання з них свідчень?» 110.

5 липня 1937 року для розслідування причин самогубства С. С. Мазо до Харко-
ва прилетів заступник наркома внутрішніх справ УРСР комісар державної безпеки 

102  ГДА СбУ, Київ, ф. 6, спр. 43296-фп, арк. 30. 
103  про затвердження т. Карлсона К. М. заступником наркома внутрішніх справ УСРР. постанова 

ЦвК УСРР // вісті. — 1936. — 15 жовт. 
104  Наказ НКвС СРСР по особовому складу № 988 від 17 жовтня 1936 року 
105  Там само.
106  ДАХО, ф. 2, оп. 1, спр. 470. 
107  Соціалістична Харківщина. — 1936. — 23 жовт. 
108  ГДА СбУ, Київ, спр. 37318-фп, арк. 49. 
109  ЦДАГОУ, ф. 263, оп. 1, спр. 45886-фп, т. 3, арк. 101, 102. 
110  Зîлîòàðüîâ, Â. випробування совістю. Сторінки біографії комісара держбезпеки ІІІ рангу 

С. Мазо / в. А. золотарьов // з архівів вУЧК-ГпУ-НКвД-КГб. — 2000. — №2/4. — С. 374—389 ; Зî-
лîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золотарьов. — Х. : 
Фоліо, 2003. — С. 208—235. 

С. С. Мазо, начальник Управлін-
ня НКвС по Харківській області. 
Фîòî 1930-õ ðîê³â.
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ІІІ рангу Василь Тимофійович іва-
нов (1894—1938)  111, який першим 
ділом і призначив виконуючим 
обов’язки начальника УНКвС 
полковника ігоря борисовича 
Шумського (Генріха йосипови-
ча Лещинського) (1898—1974) 
(з посади заступника начальника 
УНКвС ХО та за сумісництвом 
начальника особливого відділу 
НКвС ХвО і начальника 5-го 
відділу УДб УНКвС ХО)  112. 
УНКвС ХО Шумський очолю-
вав до 5 серпня 1937 року, після 
чого був відряджений до Києва. 
8 серпня 1937 року наказом НКвС 
УРСР він був звільнений з поса-
ди «начальника 5-го відділу УДб 
УНКвС ХО» та залишений в роз-
порядженні наркомату 113. У серп-
ні 1937 року очолив запорізький міськвідділ НКвС Дніпропетровської області 114. 

Заступники начальника Унквс хо. з липня 1934 року в штаті УНКвС ХО був 
лише один заступник начальника управління. з червня 1935 року з’явилася посада ще 
одного заступника начальника УНКвС, який суміщав її з посадами начальника Осо-
бливого відділу ГУДб НКвС ХвО та начальника Особливого відділу УДб УНКвС ХО. 

17 серпня 1933 року політбюро ЦК Кп(б)У затвердило заступником начальника 
Харківського облвідділу ДпУ ісака Юлійовича купчика  115 (1900—1937) (з посади на-
чальника Молдавського облвідділу ДпУ і 25-го Тираспольського прикордонного заго-
ну)  116. Наказом ДпУ УСРР це призначення було проведено лише 5 вересня 1933 ро-
ку  117. 20 липня 1934 року І. ю. Купчик став заступником начальника УНКвС ХО, але 
через стан здоров’я вже 28 серпня 1934 року був звільнений з посади, а через три дні 
зарахований у резерв НКвС УСРР і відправлений на лікування, а по одужанню став 
заступником начальника УРСМ НКвС УСРР 118. 

111  Зîлîòàðüîâ, Â. Комісар державної безпеки 3-го рангу : сторінки біографії василя Іванова / в. А. зо-
лотарьов // з архівів вУЧК-ГпУ-НКвД-КГб. — 1999. — № 1 / 2. — С. 367—387;  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-
ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золотарьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С 66—88

112  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-
рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С 66. 

113  Наказ НКвС УСРР по особовому складу № 308 від 8 серпня 1937 року 
114  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золо-

тарьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С 250—282 ; Ïîòèлüчàê, О. Ігор борисович Шумський (1898—1974) : 
сходинками службової кар’єри керівника УпвІ НКвС Української СРСР / О. потильчак //з архівів 
вУЧК-ГпУ-НКвД-КГб. — 2011. — № 1. — С. 243—259 ; Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : 
особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. пристайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — 
С. 576—578 ; Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 1934—1941 : справочник. / Н. в. петров, К. в. Скор-
кин. — М. : звенья, 1999. — С. 454. 

115  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-
стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 496, 497.

116  ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 1, спр. 284, арк. 169. 
117  ГДА СбУ, Київ, ф. 64, Особова справа № 2251, арк. 57. 
118  Там само, арк. 57. 

Голова Харківського обласного виконавчого комітету 
Г. К. прядченко (л³âîðóч) та перший секретар Харківського 
обкому Кп(б)У М. Н. Демченко. Фîòî 1935 ðîêó.
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28 серпня 1934 року заступ-
ником начальника УНКвС ХО 
був призначений Яків Зельма-
нович камінський (1891 р. н.) 
(з посади заступника началь-
ника УНКвС по Одеській об-
ласті, до виконання обов’язків 
приступив 3 вересня 1934 року). 
він відзначився під час ліквіда-
ції есерівської організації «пів-
денне крайове бюро» в Одесі, 
фабрикації справ «Українського 
національного центру» та «вій-
ськово-офіцерської організації 
«весна» 119. підлеглі запам’ятали 
заступника начальника УНКвС 
як «запальну, неврівноважену 
людину та крикуна. він не тіль-

ки керував слідством, але і сам допитував заарештованих»  120. Надзвичайно багато 
уваги Я. з. Камінський приділяв роботі з таємною агентурою, про що пізніше свідчив: 
«До кола моїх посадових обов’язків входило викриття контрреволюційного підпілля 
агентурним шляхом і передача цих матеріалів підлеглому мені апарату»  121. він осо-
бисто зустрічався з агентурою та перевіряв її боєздатність. Одного разу начальник 
секретно-політичного відділу М. І. Говлич доповідав на нараді справу Я. з. Камін-
ському і той «переглянувши справу понюхав та посміхнувся (це означало, що пахне 
«липою»), після чого Говлич сказав «але ж підроблено чистенько», на що Камінський 
відповів: «ось саме чистенько, а не чисто» 122. 

На початку 1937 року майор державної безпеки Я. з. Камінський звернувся з лис-
том до С. С. Мазо, в якому зізнався, що під час обміну партійних документів прихо-
вав факт свого голосування за троцькістську платформу під час роботи у Київському 
губернському відділі ДпУ у 1923 році «і цим здійснив тяжку провину перед партією. . 
. єдиною причиною тому була моя легкодухість» 123. бюро Харківського обкому Кп(б)
У лише вказало Камінському на «припущену помилку» 124. Коментуючи таке рішення 
бюро обкому Кп(б)У голова Харківського облвиконкому Г. К. прядченко слушно 
відзначив, що «за подібні справи рядових комуністів виключали з партії, а Камінсько-
му лише поставили на вид!» 125 втім в. А. балицький вирішив прибрати Я. з. Камін-
ського з оперативної роботи в органах держбезпеки і 17 березня 1937 року призначив 
заступником начальника УРСМ НКвС УРСР  126.

У червні 1935 року заступником начальника УНКвС по Харківській облас-
ті та за сумісництвом начальником Ов ГУДб НКвС ХвО і начальником Ов УДб 

119  ЦДАГОУ, ф. 263, оп. 1, спр. 33032-фп, т. 19, арк. 158, 159.
120  Там само, арк. . 96. 
121  Там само, арк. 65зв. 
122  ГДА СбУ, Київ, ф. 5, спр. 67398, т. 2, арк. 199, 200. 
123  ЦДАГОУ, ф. 263, оп. 1, спр. 33032-фп, т. 19, арк. 199. 
124  Там само, арк. 183. 
125  Там само, арк. 203. 
126  Зîлîòàðüîâ, Â. заручник системи Я. Камінський /в. золотарьов // з архівів вУЧК-ГпУ-НКвД-

КГб. — 1998. — № 1/2 . — С. 286—304 ; Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, 
документи / ю. І. Шаповал, в. І. пристайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 481—483. 

Я. Камінський, М. Демченко та К. Карлсон. Фîòî 1935 ðîêó.
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УНКвС ХО став Петро Васильович семенов  127. відзначимо, що у вже згаданій по-
станові ЦК вКп(б) від 25 травня 1934 року був пункт: «начальника голов[ної] міліції 
[УСРР] т. Семенова зняти з роботи, заборонивши йому протягом двох років займати 
відповідальні пости»  128. Отже виходить, що посади заступника начальника УНКвС 
ХО і начальника Ов НКвС ХвО за чекістською логікою була «невідповідальною». 
в. А. балицький характеризував п. в. Семенова як «кваліфікованого оперативного ке-
рівного робітника крупного масштабую…користується великим авторитетом, має силу 
волі та широкий світогляд. Стійкий, принциповий більшовик з високою політичною 
та загально освітньою підготовкою»  129. Нарком неодноразово підкреслював, що по-
вернення п. в. Семенова на керівну посаду в НКвС УСРР справа найближчого часу 
та всіляко підтримував авторитет останнього. він вимагав, щоб начальник Ов НКвС 
ХвО був присутній на всіх найважливіших нарадах, на які запрошувалися лише на-
чальники відділів НКвС УСРР та начальники обласних УНКвС, і лаяв секретарів, 
якщо вони забували викликати його з Харкова  130. Сучасники ж вважали Семенова, 
нагородженого орденом Червоного прапора та знаком «почесний працівник вЧК-
ГпУ (V)», демократичною та прямою людиною  131. 2 червня 1936 року п. в. Семенов 
відбув до Києва, де невдовзі став заступником начальника УпвО НКвС УРСР. Най-
ближчому оточенню в. А. балицький пояснив цей свій хід «необхідністю зміцнення 
УпвО своїми людьми» 132. 

17 травня 1936 року заступником начальника УНКвС ХО та начальником осо-
бливих відділів ГУДб НКвС ХвО і УДб УНКвС ХО був призначений полковник ігор 
борисович Шумський (з посади начальника оперативного відділу та заступника на-
чальника УпвО НКвС УСРР)  133, який приступив до роботи 2 червня 1936 року  134. 
На цій посаді він пропрацював до 5 липня 1937 року , коли був призначений т. в. о. 
начальника УНКвС ХО. 

27 березня 1937 року заступником начальника УНКвС по Харківській області 
був призначений капітан державної безпеки григорій аркадійович (аронович) клюв-
гант-гришин (1903—1939) (з посади заступника начальника УНКвС по Київській 
області)  135 У його атестації за 1935 рік відзначалося: «брав участь в придушенні ні-
мецького повстання на Одещині, керував придушенням повстання в балтській тюрмі, 
у викритті боротьбистської організації, керував придушенням відвертих куркульських 
волинок на запоріжчині. Розробив і ліквідував низку шпигунських справ по Молдавії; 
українську контрреволюційну організацію на єлизаветградщині; польську диверсійну 
мережу на Дніпробуді, обласний повстанський комітет на теренах 7 округів; військо-
во-офіцерську організацію в частинах 30-ї дивізії та 7-го стрілецького корпусу на Дні-
пропетровщині; німецько-фашистську контрреволюційну організацію та диверсійну 
мережу на Одещині та у Миколаїві. брав активну участь ліквідації справ «пОв», 

127  Зîлîòàðüîâ, Â. А. Начальник Головного Управління робітничо-селянської міліції п. в. Семенов 
/ в. А. золотарьов //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. 
праць. — вип. 5. — Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. — С. 39—45 ; Бàжàí, О. Одіссея комбрига Семенова 
/ О. бажан, в. золотарьов// південний захід. Одесика : іст.-краєзн. наук. альманах. — вип. 6. — Одеса: 
Друкарський дім, 2008. — С. 86—97.

128  ГДА СбУ, Київ, ф. 13, спр. 408, т. 4, арк. 110. 
129  Там само, ф. 6, спр. 39116-фп, арк. 182. 
130  Там само, спр. 57428-фп, арк. 132. 
131  ЦДАГОУ, ф. 263, оп. 1, спр. 45886-фп, арк. 318. 
132  ГДА СбУ, Київ, ф. 6, спр. 57428-фп, арк. 131, 132.
133  Ïîòèлüчàê, О. Ігор борисович Шумський / О. потильчак. — С. 250. 
134  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-

рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 238. 
135  Наказ НКвС СРСР по особовому складу № 419 від 27 березня 1937 року.
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«УвО», «УНЦ»» 136. в. А. балицький казав, що «Гришина я знаю давно. вважав його 
досить відданим мені чоловіком. він це неодноразово мені підкреслював» 137. У Хар-
кові Г. А. Гришин (а саме так він проходить у більшості чекістських документів) пра-
цював до середини червня 1937 року потім очолював УНКвС по Одеській області 138. 

помічник начальника Унквс хо. У 1936 році була введена посада помічника на-
чальника УНКвС, на якого покладалися функції керівництва насамперед так званими 
«неоперативними відділами» — тобто відділами, що не входили до складу УДб. Цю 
посаду обійняв капітан державної безпеки Яків аронович Пан (1895—1939) (з посади 
заступника начальника Адміністративно-господарського управління НКвС УСРР). 
після самогубства С. С. Мазо фактично виконував обов’язки заступника начальника 
УНКвС ХО, хоча офіційно на цю посаду не призначався. 7 грудня 1937 року призна-
чений помічником начальника УНКвС по Курській області 139. 

начальники оперативного відділу Удб Унквс хо. Коли Харків був столицею УСРР 
то у штаті обласного відділу ДпУ не було оперативного відділу. Отже,призначеному 
28 липня 1934 року начальником Оперативного відділу олександру Яковичу саніну-За-
турянському  140 (1903 р. н.) (призначений з посади начальника оперативного відділу 
УДб УНКвС Київської області) довелося по суті заново створювати цей підрозділ. 
за проведення «низки серйозних справ із зовнішнього спостереження, внаслідок чого 
були виявлені та затримані фігуранти у справах терористичних і контрреволюційних 
операцій (справи бачинського, Крушельницьких, юринця, Сосюри, зрадника іно-
земного відділу ДпУ Фадєєва) та затримання румунського агента Оттискова» 141 був 
10 березня 1934 року нагороджений знаком «почесний працівник вЧК-ГпУ (XV)». 
за словами голови Харківського міськвиконкому Г. К. прядченка «Санін і у побуті 
був людиною невитриманою та своєю поведінкою дискредитував НКвС» 142. 20 липня 
1936 року О. Я. Санін за якусь дрібну провину під час поїздки на теплоході на курорт 
був усунутий з посади начальника оперативного відділу та призначений заступником 
начальника Ов ГУДб НКвС ХвО та за сумісництвом начальником Ов ГУДб НКвС 
14-го стрілецького корпусу. Ображений він бідкався знайомим, що «середняку завжди 
перепадає, а ось коли хто значніше, то йому все гладко проходить» 143. 

22 липня 1936 року новим начальником оперативного відділу став семен абра-
мович ольшанський (1899—1937) (з посади начальника відділу зв’язку УНКвС ХО). 
Останній ще у вересні 1922 року «за злочинне користування казенними» бланками 
він був назавжди позбавлений права працювати в ДпУ, а ще через два місяці був 
звільнений з посади начальника продуктової комори Київського губвідділу ДпУ 
за недостачу продуктів. пізніше він обвинувачувався за статтями 105, 114 та 187 
Карного кодексу УСРР, а його прізвище фігурувало у списку ДпУ УСРР за № 22000 
співробітників, звільнених без права вступу до органів ДпУ. Але вже у 1925 році 
Ольшанський повернувся до лав чекістів і за ударну роботу був нагороджений зна-
ком «почесний працівник вЧК-ДпУ (XV)», тричі бойовою зброєю від Колегії ДпУ 

136  ГДА СбУ, вінниця, особова справа 7542, т. 1, арк. 18. 
137  ГДА СбУ, Київ, ф. 6. спр. 49723-фп, арк. 89.
138  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-

стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 486, 487 ; Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 
1934—1941 : справочник. / Н. в. петров, К. в. Скоркин. — М. : звенья, 1999. — С. 156, 157. 

139  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-
рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 427. 

140  Там само. — С. 436, 437. 
141  ГДА СбУ, Харків, особова справа 8457, арк. 12. 
142  ЦДАГОУ, ф. 263, оп. 1, спр. 33032-фп, т. 1, арк. 203, 204. 
143  ГДА СбУ, Чернігів, спр. 56297-фп, арк. 12. 
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УСРР та золотим годинником від вУЦвК 144. Товариші по роботі характеризували 
його як сумлінну, привітну та скромну людину 145, а словами Г. К. прядченка і «Санін 
і Ольшанський не вміли тримати язика за зубами. вони важливі оперативні справи 
УНКвС розбовкували іноді і там, де цього було робити не можна. Через них можна 
було довідатися про любу справу»  146. С. А. Ольшанського заарештували в один день 
з О. Я. Саніним і також відправили до Києва. Тут він був оголошений учасником 
антирадянської змови в НКвС УРСР «яка ставила перед собою завдання — пова-
лення керівництва партії та уряду»  147. Ольшанський був обвинувачений і в тому, 
що за «злочинними дорученнями» начальника секретаріату НКвС УРСР капітана 
державної безпеки Олександра Гнатовича євгеньєва (Левіна) (1899—1937)  148 та на-
чальника відділу пожежної охорони НКвС УРСР капітана державної безпеки юхима 
Давидовича Елькіна (1895—1937) 149 «покривав відомі йому …випадки розкрадання 
державних коштів» і сам «розкрадав державні кошти, будучи на роботі в НКвС 
УСРР і у м. Харкові в оперативному відділі УНКвС» 150. На суді 7 вересня 1937 ро-
ку С. А. Ольшанський винним себе у розкраданні майна не визнав 151, але це його 
не врятувало він був засуджений на смерть та розстріляний того ж дня у Києві 152. 

економічний відділ. 25 січня 1934 року начальником економічного відділу Харків-
ського облвідділу ДпУ був призначений олександр Михайлович берман (1903—1937) 
(з посади начальника економічного відділу Дніпропетровського облвідділу ДпУ. 
26 липня 1934 року відкликаний у розпорядження НКвС УСРР і через три місяці 
очолив господарський відділ АГУ НКвС УСРР 153. 

26 липня 1934 року начальником економічного відділу УДб УНКвС ХО був при-
значений лазар соломонович арров-Тандетницький (1904—1941) (з посади начальника 
1-го відділку Економічного відділу УДб НКвС УСРР). він вирізнявся серед переваж-
ної більшості своїх колег не лише нагородами (орден Червоної зірки за «Шахтинську 
справу» у 1930 року та знаком «почесний працівник вЧК-ДпУ (XV)», але і осві-
тою (закінчив правовий факультет Харківського інституту народного господарства. 
Крім російської, він вільно володів українською, читав і писав по-німецьки та по-
французьки, а ось мови предків, єврейської, не знав зовсім.) 154. Маємо цікаві спо-
мини Олександра вайсберга про зустріч з ним: «Це був невеликий стрункий чоловік 
з розумними очима, інтелігентним обличчям та досить граціозними рухами. в його 
роті виблискували два золоті зуби» 155. від підлеглих Арров вимагав насамперед про-
фесіоналізму «нам потрібні люди з природним хистом, з соціальним минулим рахува-
тися не слід, не це вирішує суть справи»  156. Коли у 1935 році надійшла директива про 
звільнення з апарату УДб позапартійних чекістів, то Арров шляхом підлогу залишив 

144  ГДА СбУ, Харків, спр. 957771, арк. 9. 
145  Там само, арк. 95. 
146  ЦДАГОУ, ф. 263, оп. 1, спр. 33032-фп, т. 1, арк. 203, 204. 
147  ГДА СбУ, Харків, спр. 957771, арк. 3. 
148  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-

стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С468, 469. 
149  Там само. — С. 387.
150  ГДА СбУ, Харків, спр. 957771, арк. 74, 75. 
151  Там само, арк. 112. 
152  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-

рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 425, 426. 
153  Там само. — С. 393. 
154  Російський державний архів соціально-політичної історії (РДАСпІ). Реєстраційний бланк 

члена вКп(б) № 1840221. 
155  Âàйñáåðг, О. Холодна гора. Харків. права людини / О. вайсберг. — 2010. —С. 43. 
156  ГДА СбУ, Київ, ф. 5, спр. 67398, т. 2, арк. 200. 
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на оперативній роботі начальників відділків економічного відділу УДб УНКвС ХО 
Олександра петровича Александрова (Албула) (1900 р. н.) та вульфа Ноєвича Скра-
ливецького (1899 р. н.) офіційно перевівши їх на роботу в неоперативні відділи  157. 
після розформування економічного відділу Арров був призначений начальником 
контррозвідувального відділу. 

начальники 3-го (контррозвідувального) відділу Удб Унквс хо. 5 січня 1937 року 
наказом НКвС СРСР Л. С. Арров був призначений начальником 3-го відділу УДб 
УНКвС ХО 158. Утім на той день відповідного відділу в Харкові ще не існувало. Судячи 
з всього цей підрозділ почав функціонувати 19 січня 1937 року — саме цього дня нака-
зом УНКвС ХО «начальник економічного відділу» Л. С. Арров став начальником 3-го 
відділу УДб, а й. С. Найдман — заступником начальника цього ж відділу. 27 липня 
1937 року Л. С. Арров був призначений начальником Дорожньо-транспортного відді-
лу ГУДб НКвС Амурської залізниці  159, втім за 2 місяці цей наказ був відмінений 160. 
Сталося це через численний компромат на нього, розбиралися з яким досить довго. 
27 грудня партійна організація УНКвС ХО навіть виключила його з партії через «ро-
динні зв’язки з троцькістами та близькі стосунки з деякими з них; за близькі відно-
сини з ворогом народу Мазо; за антипартійний поступок (репліка з приводу доповіді 
про т. Кірова); недостойну комуніста поведінку (зокрема до молодих кадрів); анти-
партійне тлумачення методів роботи НКвС (порівняння агентів з провокаторами). 
під час арешту Кашевського повідомив його дружину про умови утримання під вар-
тою, інструктував її як себе вести для надання допомоги заарештованому, за пасив-
ність і відірваність від партійного життя, за нещирість при розгляді його справи»  161. 
28 січня 1938 року бюро Кагановичевського райкому Кп(б)У м. Харкова відмінило 
це рішення оскільки «найстрашніший злочин» — зв’язок з родичами-троцькістами 
був не встановлений. Інші обвинувачення, зокрема «грубощі та високомірно-панське 
відношення до співробітників», тягнули лише на сувору догану з занесенням в осо-
бову справу 162. виправдовувати партійну довіру та замалювати гріхи Л. С. Арров 163 
відправився до Свердловська, де очолив Дорожньо-транспортний відділ ГУДб НКвС 
залізниці імені Кагановича 164. 

начальники секретно-політичного відділу. з 1933 року секретно-політичний відділ 
Харківського облвідділу ДпУ очолював григорій Маркович осинін-Вінницький (1899—
1940), який перед цим очолював аналогічний підрозділ в вінницькому облвідділі 
ДпУ. 11 серпня 1934 року призначений начальником Секретно-політичного відділу 
УДб УНКвС Дніпропетровської області 165. 

11 серпня 1934 року начальником Секретно-політичного відділу був призначений 
Марк ісайович говлич (Маркус ільйович говбіндер)  166 (1902—1938), (призначений з по-

157  Там само, арк. 211. 
158  Наказ НКвС СРСР по особовому складу № 5 від 5 січня 1937 року.
159  Наказ НКвС СРСР по особовому складу № 1257 від 27 липня 1937 року.
160  Наказ НКвС СРСР по особовому складу № 1257 від 25 вересня 1937 року.
161  ДАХО, ф. 23, оп. 1, спр. 16, арк. 63. 
162  Там само, арк. 64. 
163  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-

стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 433, 434 ; Зîлîòàðåâ, Â. А. ЧК-ГпУ-НКвД в Донбассе : 
люди и документы. 1919—1941 / в. А. золотарев, в. п. Степкин. — Донецк, Алекс, 2010. — С. 89, 90. 

164  Наказ НКвС СРСР по особовому складу № 327 від 17 лютого 1938 року 
165  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-

стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 526, 527 ; Бóÿêîâ, А. Ì. ведомственные награды 
ОГпУ-НКвД : 1932—1940 гг. — Ч. 2. знак «почетный работник вЧК-ГпУ (XV)» / А. М. буяков. — 
владивосток : Русский остров, 2008. — С. 396, 397. 

166  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-



33Вступ. Управління наркомату внутрішніх справ по Харківській області…

сади начальника секретно-політичного відділу УДб УНКвС по Дніпропетровській 
області, до виконання обов’язків начальника відділу приступив 9 вересня 1934 року). 
На початку своєї кар’єри він мав не вельми приємні характеристики «завдання ви-
конує. підбирати робітників і керувати ними вміння не виявляє. Організаторських 
і адміністративних здібностей немає. працездатність — 8 годин на добу. Особливих 
заслуг у таємно-оперативній не має. Енергія, дисциплінованість, наполегливість 
слабкі. вміння володіти собою слабке. Свою помилку визнає у рідких випадках»  167. 
Але згодом проявив себе з найкращого боку і за боротьбу з контрреволюцією був на-
городжений знаком «почесний працівник вЧК-ДпУ (V)», годинником від вУЦвК 
та двічі бойовою зброєю від Колегії ДпУ УСРР  168. У Харкові Говлич працював так 
само ефективно і продуктивно, поєднуючи службові обов’язки з посадою секретаря 
парткому УНКвС ХО. У грудні 1934-го — січні 1935 роках у Харкові та полтаві були 
заарештовані літератори п. з. ванченко, в. Я. вражливий, Г. Д. Епік, О. І. Ковінька, 
М. Г. Куліш, Г. й. Майфет, А. С. панів, в. п. підмогильний, в. Ф. Штангей. Оскіль-
ки всі заарештовані у минулому були боротьбистами, то співробітникам НКвС не 
довелося особливо напружуватися з назвою чергової контрреволюційної організації, 
про викриття якої 28 березня 1935 року нарком внутрішніх справ в. А. балицький 
сповістив всьому особовому складу НКвС УСРР. за «чітке проведення агентурної 
розробки та попереднього слідства» крім співробітників секретно-політичного відділу 
УДб НКвС УСРР були відзначені і харків’яни: М. І. Говлича нагородили двомісяч-
ним окладом, а помічник начальника відділу Л. Т. Якушева, начальник 2-го відділку 
б. Я. Лисицького та оперуповноваженого Григорія Миколайовича бордона 169 (1905—
1937) — місячним окладом 170. У червні 1936 року в. А. балицький порушив перед 
Г. Г. Ягодою клопотання про нагородження М. І. Говлича урядовою нагородою  171, 
але бажаного ордену той не отримав. 3 січня 1937 року М. І. Говлич був призначений 
заступником начальника 4-го (секретно-політичного) відділу УДб НКвС УРСР. 

3 січня 1937 року начальником 4-го відділу УДб УНКвС ХО став лаврентій Тро-
химович Якушев (бабкін) (1903—1986) (призначений з посади заступника начальника 
цього ж відділу). він був ветераном харківського секретно-політичного відділу, в яко-
му працював з першого дня його утворення (15 квітня 1931 року) помічником началь-
ника відділу. 16 серпня 1937 року став заступником начальника УНКвС по Київській 
області  172. 

особливий відділ. з осені 1933 року Ов Харківського облвідділу ДпУ очолював 
Юхим еммануїлович канєвський (1901—1939), який перед цим обіймав аналогічну по-
саду в Донецькому облвідділі ДпУ. в Харкові він встиг отримати знак почесного пра-
цівника вЧК-ДпУ, а 16 липня 1934 року очолив бердичівський міськвідділ НКвС 173. 

стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 452, 453 ; Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 
1934—1941 : справочник. / Н. в. петров, К. в. Скоркин. — М. : звенья, 1999. — С. 147, 148 ; Зîлîòàðåâ, 
Â. А. ЧК-ГпУ-НКвД в Донбассе : люди и документы. 1919—1941 / в. А. золотарев, в. п. Степкин. — 
Донецк, Алекс, 2010. — С. 139, 140. 
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після від’їзду Канєвського посада начальника відділу майже місяць була вакант-
ною і його роботою керував помічник начальника Ов УДб УНКвС ХО Марк Павло-
вич роголь (1905—1941). 10 серпня 1934 року його відкликали до НКвС УСРР (справи 
здав 14 серпня) і невдовзі призначили заступником начальника Миколаївського Мв 
НКвС 174. 

10 серпня 1934 року помічником начальника Ов УДб УНКвС ХвО був призна-
чений Йосиф самсонович найдман (1896 р. н.) (з посади начальника 1-го відділку 
Ов УДб УНКвС Київської області). Судячи з всього він і керував роботою відділу 
після від’їзду М. п. Роголя до прибуття офіційного начальника. 3 березня 1936 року 
Найдман був затверджений заступником начальника Ов УДб УНКвС ХО, а ще через 
17 днів отримав знак почесного працівника вЧК-ДпУ  175. з 19 січня 1937 року Найд-
мана призначили заступником начальника 3-го відділу УДб УНКвС ХО, а 25 травня 
1937 року відкликали до НКвС СРСР і невдовзі призначили заступником начальника 
1-го відділку 3-го відділу ГУДб НКвС СРСР 176. 

Таким став 29 серпня 1934 року нісон Шльомович новаковський (1894—1938), 
(призначений з посади начальника 1-го відділку Ов УДб НКвС УСРР), який брав 
участь у слідстві по таких резонансних справах, як «Ксьондзи», «професор», справа 
Канеса, «весна», за що отримав у 1931 році знак «почесний працівник вЧК-ДпУ 
(V)» за № 732  177. після утворення Ов ГУДб НКвС ХвО Новаковського понизили 
до посади заступника начальника особливих відділів ГУДб НКвС ХвО і УДб УНКвС 
ХО. Це дало йому привід постійно бідкатися знайомим, що його «затирають»  178. 
15 листопада 1936 року призначений начальником Коростеньського окружного відді-
лу НКвС і начальником Ов ГУДб НКвС 14-ї стрілецької дивізії  179. 

Як вже було зазначено вище, після утворення Ов ГУДб НКвС ХвО начальни-
ками Ов УДб УНКвС ХО працювали п. в. Семенов і І. б. Шумський. після при-
значення останнього т. в. о. начальника УНКвС ХО керівництво 5-м відділом УДб 
УНКвС ХО до дня свого арешту здійснював заступник начальника О. Я. Санін, який 
пізніше згадував: «4 серпня 1937 року я був викликаний до кабінету в[иконуючого] 
о[бов’язки] начальника УНКвС полковника Шумського Ігоря борисовича. У при-
сутності працівників комендатури, явно хвилюючись, тремтячими руками тримаю-
чи телеграму, останній оголосив, що відповідно до розпорядження наркома НКвС 
УРСР Леплевського, я заарештований. Одразу ж мене відправили до одиночної 
камери в’язниці, а ввечері того ж дня в окремому вагоні під посиленою охороною — 
до Києва» 180. 9 жовтня 1937 року Особлива нарада НКвС СРСР засудила О. Я. Саніна 
до 8 років позбавлення волі. 

начальники транспортного відділу Удб Унквс хо. 16 червня 1935 року начальни-
ком новоствореного транспортного відділу УДб УНКвС ХО був призначений олексій 
семенович глуховцев (головачов) (з посади начальника кооперативного відділу НКвС 

174  Шàïîâàл, Ю. ². ЧК-ГпУ-НКвД в Україні : особи, факти, документи / ю. І. Шаповал, в. І. при-
стайко, в. А. золотарьов. — К. : Абрис, 1997. — С. 541 ; Ïåòðîâ, Н. Â. Кто руководил НКвД, 1934—1941 : 
справочник. / Н. в. петров, К. в. Скоркин. — М. : звенья, 1999. — С. 363, 364. 

175  Бóÿêîâ, А. Ì. ведомственные награды ОГпУ-НКвД : 1932—1940 гг. — Ч. 2. знак «почетный 
работник вЧК-ГпУ (XV)» / А. М. буяков. — владивосток : Русский остров, 2008. — С. 194

176  Тóìшèñ, Ì. А. Евреи в НКвД СССР 1936—1938 гг. : опыт биографического словаря / М. А. Тум-
шис, в. А.  золотарёв. — Самара, 2012. — С. 272. 

177  ГДА СбУ, Київ, ф. 6, спр. 72106-фп, арк. 58—60.
178  Там само, ф. 5, спр. 67398, т. 2, арк. 200. 
179  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-

рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 425. 
180  ГДА СбУ, Харків, спр. 011474, арк. 72. 
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УСРР). 27 липня 1937 року призначений начальником Дорожньо-транспортного від-
ділу ГУДб НКвС Орджонікідзевської залізниці 181. 

начальники іноземного відділу Удб Унквс хо. 14 травня 1934 року оперупов-
новажений Іноземного відділу ДпУ УСРР Юхим борисович Яковлєв-Цимиринський 
(1899 р. н.) був призначений начальником іноземного відділу Харківського облвідділу 
ДпУ. Це перша згадка про існування цього підрозділу в Харківському облвідділі. 
27 липня 1934 року призначений начальником 1-го відділу іноземного відділу УДб 
НКвС УСРР 182. 

27 липня 1934 року начальником іноземного відділу УДб УНКвС Хв був призна-
чений олександр давидович Тишковський (1898 р. н.) (з посади оперуповноваженого 
1-го відділку Ов УДб НКвС УСРР. після розформування відділу у 1935 року очолив 
відділ Ов УДб УНКвС ХО 183. 

начальники обліково-статистичного (обліково-реєстраційного) відділу. 22 березня 
1934 року начальником обліково-статистичний відділ Харківського облвідділу ДпУ 
працював андрій степанович Шилін (1900 р. н.) (призначений з посади оперуповно-
важеного цього ж підрозділу). він же беззмінно очолював цей відділ в УНКвС ХО. 
20 жовтня 1937 року начальник 8-го відділу УДб УНКвС ХО лейтенант державної 
безпеки А. С. Шилін був відряджений до УНКвС полтавської області 184. 

начальники спеціального відділу. У липні 1934-го — травні 1938 роках спеціальний 
(9-й) відділ УДб УНКвС ХО очолював георгій Миколайович ніколашкін (призначений 
з посади оперуповноваженого спеціального відділу ДпУ УСРР. 21 травня 1938 року 
молодший лейтенант державної безпеки Ніколашкін очолив 8-й відділ УДб УНКвС 
ХО 185. 

4. соціально-статистичний аналіз керівників Унквс хо
Спираючись на зібрані біографічні довідки вищезгаданих співробітників НКвС, 

спробуємо дати їхню загальну соціально-статистичну характеристику. пояснимо 
принципи формування вихідного масиву, до якого нами віднесені

22 співробітника, які офіційно призначалися на керівні посади в УДб УНКвС 
ХО (Л. С. Арров; О. М. берман; О. С. Глуховцев; М. І. Говлич; Г. М. Ніколашкін; 
ю. Е. Канєвський; Я. з. Камінський; К. М. Карлсон; Г. А. Клювгант-Гришин; 
І. ю. Купчик; С. С. Мазо; Н. Ш. Новаковський, С. А. Ольшанський; Г. М. Осинін-
вінницький; Я. А. пан, О. Я. Санін; п. в. Семенов; О. Д. Тишковський; А. С. Шилін, 
І. б. Шумський, ю. б. Яковлєв-Цимиринський, Л. Т. Якушев). 

Cлід відзначити, що так звані «об’єктивні дані» чекістів, інколи виявилися зовсім 
«не об’єктивними». після свого арешту О. Я. Санін і О. М. берман визнали, що в усіх 
особистих документах невірно вказували свій вік (приписали по 3 роки)  186, а зааре-
штований І. ю. Купчик зізнався, що приховав своє соціальне походження (батько мав 
магазин фарб у бахматі) «приписав собі цілу низку неіснуючих революційних заслуг», 
що у 1922 році Купчик був виключений «за неетичний поступок» з лав вКп(б), але 
1927 року за активного сприяння голови ДпУ УСРР в. А. балицького був відновле-
ний у партії з зарахуванням попереднього стажу з 1919 року 187. 

181  Зîлîòàðüîâ, Â. А. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині : люди та долі (1919—1941) / в. А. золота-
рьов. — Х. : Фоліо, 2003. — С. 400, 401. 

182  Там само. — С. 452. 
183  Там само. — С. 442. 
184  Там само. — С. 449. 
185  Там само. — С. 442. 
186  ГДА СбУ Київ, ф. 6, спр. 40546-фп. арк. 53. 
187  Там сам, спр. 43296-фп, арк. 28, 29. 
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вік, в якому співробітники обійняли керівні посади в УНКвД ХО: у 30 років — 
1 (4,54 %); 31 рік — 2 (9,09 %); 32 роки — 2 (9,09 %); 33 роки — 1 (4,54 %); 34 ро-
ки — 4 (18,18 %); 35 років — 1(4,54 %); 36 років — 2 (9,09 %); 37 років — 3 (13,64 %); 
38 років — 2 (9,09 %); 40 років — 1 (4,54 %); 41 рік — 1 (4,54 %); 43 роки — 1 (4,54 %); 
46 років — 1 (4,54 %). Середній вік призначення — 35,86 років. 

місце народження: 15 чекістів (68,18 %) народились в сучасній Україні 
(8 (36,36 %) — у Херсонській губернії (з них 5 (22,72 %) — у Одесі)) 3 (13,63 %) — 
у полтавській губернії); 1 (4,54 %) — у Київській губернії; 1 (4,54 %) — у Чернігівській 
губернії; 1 (4,54 %) — у Катеринославі; 1 (4,54 %) — у Харкові); 3 (13,63 %) — у Росії 
(воронезька, єкатеринбургська та Курська губернії); 3 (13,63 %) — у білорусії (ві-
тебська, Гродненська та Мінська губернії); 1 (4,54 %) — у Латвії (Рига). з губернських 
центрів походили 3 чоловіки (13,63 %). 

соціальне походження: 4 (18,18 %) народилися в родині торговців; 2 (9,09 %) — 
у родині робітника; 2 (9,09 %) — у родині міщанина; 2 (9,09 %) — у родині кравця; 
1 (4,54 %) — у родині селянина; 1 (4,54 %) — у родині вчителя співу; 1 (4,54 %) — у ро-
дині експедитора; 1 (4,54 %) — у родині службовця; 1 (4,54 %) — у родині сторожа; 
1 (4,54 %) — у родині конторника; 1 (4,54 %) — у родині кустаря; 1 (4,54 %) — у родині 
рахівника; не має відомостей про чотирьох осіб (18,18 %). Наведені дані свідчать, що 
робітничо-селянське походження мали лише три чекісти (13,63 %) і це суперечить 
розхожій тезі про те, що чекісти добирали кадри з кращих представників робітничого 
класу, які і сьогодні відстоюють офіційні історики ФСб Російської Федерації 188. 

національність: євреї — 17 (77,27 %); росіяни — 3 (13,63 %); латиш — 1 (4,54 %); 
українець — 1 (4,54 %) — Г. М. Ніколашкін. Статистика свідчить, що незважаючи 
на проведення політики українізації в УСРР у 1930-ті роки продовжувала існувати 
по суті колоніальна адміністрація та на ключових посадах у партійно-радянському 
та чекістському апараті представники титульної нації складали меншість. Особливо 
гнітючою була картина в НКвС УРСР. звичайно, українців тут служило багато і по 
відношенню до власного народу вони були не менш жорстокими, аніж представники 
інших націй, але на керівних посадах до 1938 року їх було — близько 10 % 189. 

освіта: вищу освіту мав лише 1 чекіст (4,54 %) — Л. С. Арров; 5 чекістів (22,72 %) — 
середню; 14 чекістів (63,63 %) — нижчу; не має відомостей про двох чекістів (9,09 %). 
Отже, у своїй більшості це були малоосвічені та грубі люди, нездатні випрацювати 
якусь ефективну тактику при розв’язанні складних, політичних, національних і куль-
турних проблем. 

цивільна спеціальність: 8 чекістів (36,36 %) були робітниками (у тому числі ливар-
ник, складач у друкарні, ливарник, слюсар, розтирач тютюну, електрик); 5 чекістів 
(22,72 %) — конторниками; 1 чекіст (4,54 %) був зубним техніком; 1 чекіст (4,54 %) — 
музикантом; не мали спеціальності два чекіста (9,09 %); не має відомостей про п’ять 
чекістів (22,72 %). 

партійний стаж: з 1905 року — 1 чекіст (4,54 %); з 1917 року — 3 чекіста (13,63 %); 
з 1919-го — 2 (9,09 %); з 1920-го — 3 чекіста (13,63 %); з 1926-го — 2 (9,09 %);  
з 1927-го — 3 чекіста (13,63 %); з 1929-го — 1 чекіст (4,54 %); з 1930-го — 1 чекіст 
(4,54 %); з 1930-го — 3 чекіста (13,63 %); 1 чекіст (4,54 %) був кандидатом у члени 
вКп(б); не має відомостей про двох чекістів (9,09 %). 

188  Ïлåõàíîâ, А. Ì. вЧК-ОГпУ в годы новой экономической политики / А. М. плеханов. — М., 
2006. — С. 218. 

189  Зîлîòàðüîâ, Â. А. Начальницький склад НКвС УСРР напередодні «єжовщини»: соціально-
статистичний аналіз / в. А. золотарьов //Україна в добу «великого терору». 1936—1938. — К. : 
Либідь, 2009. — С. 67—70 ; Зîлîòàðüîâ, Â. Керівний склад НКвС УРСР під час «великого терору» 
(1936—1938 рр.) : соціально-статистичний аналіз / в. золотарьов // з архівів вУЧК-ГпУ-НКвД-КГб. — 
2009. — № 2. — С. 103, 104. 
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Час вступу на роботу в Чк: у 1918 році — 3 людини (13,63 %); у 1919-му — 
4 (18,18 %); у 1920-му — 5 людей (22,72 %); у 1921-му — 5 (22,72 %); у 1922-му — 1 лю-
дина (4,54 %); у 1923-му — 1 чоловік (4,54 %); у 1924-му — 1 чоловік (4,54 %); не має 
відомостей про 2-х чекістів (9,09 %);

Урядові та відомчі нагороди: Чотири співробітники (18,18 %) (Л. С. Арров, 
К. М. Карлсон, С. С. Мазо, п. в. Семенов) були кавалерами ордена Червоного пра-
пора; 18 співробітників (81,81 %) були нагороджені відомчими нагородами: знаком 
«почесний працівник вЧК-ДпУ (V)» були нагороджені 5 осіб (27,72 %) (М. І. Говлич; 
К. М. Карлсон, С. С. Мазо; Н. Ш. Новаковський; п. в. Семенов); 16 (72,72 %) — зна-
ком «почесний працівник вЧК-ДпУ (ХV)» (Л. С. Арров; О. М. берман; О. С. Глухов-
цев; ю. Е. Канєвський; Я. з. Камінський; К. М. Карлсон; Г. А. Клювгант-Гришин; 
І. ю. Купчик; С. С. Мазо; С. А. Ольшанський; Г. М. Осинін-вінницький; Я. А. пан, 
О. Я. Санін; І. б. Шумський, ю. б. Яковлєв-Цимиринський, Л. Т. Якушев). Чо-
тири співробітники (18,18 %) жодних нагород на час роботи в УНКвС ХО не мали 
(Г. М. Ніколашкін; О. Д. Тишковський, А. С. Шилін, І. б. Шумський). 

спеціальні звання. проаналізуємо спеціальні звання, які були надані керівникам 
УНКвД ХО під час їхньої роботи в Харкові (оскільки у 1934—1935 роках спеціальних 
звань не було, то їм будуть зараховані звання, отримані у 1936 році): комісар держав-
ної безпеки ІІ рангу — 1 (4,54 %); комісар державної безпеки ІІ рангу — 1 (4,54 %); 
майори державної безпеки — 3 (13,63 %); капітани державної безпеки — 11 (50 %); 
полковник — 1 (4,54 %); старші лейтенанти державної безпеки — 3 (13,63 %); лей-
тенант державної безпеки — 1 (4,54 %); молодший лейтенант державної безпеки — 
1 (4,54 %). Таким чином, до вищого начальницького складу належало 5 осіб (22,72 %); 
до старшого начальницького складу — 16 осіб (72,72 %), до середнього начальницько-
го складу 1 чоловік (4,54 %). 

кар’єрні переміщення. Спробуємо відповісти на питання, чим було для чекіста 
призначення в УНвС ХО — кар’єрним злетом чи падінням. Для цього проаналізує-
мо переміщення серед так званих посадових категорій, яка існувала в НКвС СРСР. 
До найвищої 13-ї категорії належали наркоми внутрішніх справ союзних республік 
та їхні заступники (нарком внутрішніх справ союзної республіки відносився до однієї 
категорії з начальником УНКвС краю чи області Російської федерації); до 12-ї кате-
горії — начальники УНКвС областей і автономних республік, що входять до складу 
краю або союзної республіки; начальники відділів республіканських наркоматів; 
до 11-ї категорії відносилися помічники начальників УНКвС та начальники відділів 
УНКвС, що входять до складу союзних республік; до 10-ї категорії відносилися на-
чальники відділків відділів союзних наркоматів та помічники і заступники осіб, від-
несених до 11-ї категорії  190. Для двох осіб (9,09 %) — переведення до Харкова було 
пониженням (К. М. Карлсон і І. ю. Купчик. Останній, хоч і лишився в межах 12-ї ка-
тегорії, але переміщення з посади начальника Молдавського облвідділу ДпУ на по-
саду заступника столичного облвідділу ДпУ говорить само за себе); для дев’ятьох 
(40,91 %) — переміщення в межах однієї категорії; для 11 (50 %) — підвищенням 
по службі. відзначимо, що І. б. Шумський та С. А. Ольшанський були призначені 
з посад, які не входили до штату ГУДб. 

Дев’ять керівних працівників (40,90 %) були переведені з Харкова на більш ви-
сокі посади; шість чекістів (27,27 %) були понижені; три особи (13,63 %) були пере-
міщені в межах однієї категорії; посаду одного чекіста (4,54 %) після переведення 
з Харкова поки що з’ясувати не вдалося. причому Чотири чекісти (О. М. берман, 

190  Âîðîíîâ, Â. Ю. НКвД СССР : структура, руководящий состав, форма одежды, знаки различия. 
1934—1937 гг. / в. ю. воронов, А. И. Шишкин. — М. : ООО Издательский дом «Русская Разведка», 
2005. — С. 43, 44. 
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Я. з. Камінський, І. ю. Купчик, п. в. Семенов) перейшли з роботи в ГУбД в інші 
управління. С. С. Мазо, О. Я. Санін і С. А. Ольшанський не враховувалися при під-
рахунках, оскільки їх кар’єра скінчилася саме в Харкові. 

подальша доля. були репресовані 15 осіб (68,18 %) (11 з них розстріляні (73,33 %) — 
начальник Томськ-Асинського табору НКвС К. М. Карлсон; заступник начальника 
УпвО НКвС УРСР комбриг п. в. Семенов; начальник 5-го відділу УДб НКвС 
УРСР майор державної безпеки І. ю. Купчик; начальник Дорожньо-транспортного 
відділу ГУДб НКвС залізниці імені Кагановича Л. С. Арров; заступник начальника 
Адміністративно-господарського управління НКвС УРСР капітан державної безпе-
ки О. М. берман; начальник УНКвС по Амурській області М. І. Говлич; начальник 
Управління місць ув’язнення НКвС УРСР Н. Ш. Новаковський; начальник Темні-
ковського табору НКвС капітан державної безпеки ю. Е. Канєвський; начальник 
УНКвС по вінницькій області Г. А. Клювгант-Гришин; начальник 2-го відділу УДб 
УНКвС ХО С. А. Ольшанський; начальник особливого відділу ГУДб НКвС Особли-
вої Червонопрапорної Далекосхідної армії і заступник начальника УНКвС по Дале-
ко-Східному краю майор державної безпеки Г. М. Осинін-вінницький. Чотири особи 
(18,18 %) були засуджені до різних термінів ув’язнення: заступник начальника УРСМ 
НКвС УРСР Я. з. Камінський; заступник начальника 5-го відділу УДб УНКвС ХО 
О. Я. Санін; начальник відділу держзйомки та картографії НКвС УРСР лейтенант 
державної безпеки ю. б. Яковлєв-Цимиринський; нарком внутрішніх справ Крим-
ської АСРР Л. Т. Якушев. Не піддавались репресіям шість осіб (27,27 %): полковники 
О. С. Глуховцев; Г. М. Ніколашкін, І. б. Шумський; підполковник О. Д. Тишков-
ський; майор А. С. Шилін, помічник начальника УНКвС по воронезькій області 
Я. А. пан. покінчив життя самогубством 1 чоловік (4,55 %) С. С. Мазо. 

Таким чином соціально-статистичний аналіз керівників УНКвС ХО засвідчив, 
що вони певною мірою відображали класову, соціальну та національну структуру 
державного апарату в УРСР в 30-ті роки ХХ століття. вони вирізнялися розмитим со-
ціальним складом, низьким освітнім рівнем. Як бачимо, доля більшості керівних спів-
робітників УНКвС, незважаючи на високі звання та нагороди, була трагічною. А чи 
могла вона бути іншою? Сумлінно служачи ідеалам революції, йдучи по трупам своїх 
співгромадян «як по шпалам», вони самі потрапили під потяг, що мчав до світлого 
комуністичного майбутнього. Сталося те, що мало статися згідно до закону відкри-
тому діячем великої Французької Революції жоржем жаком Дантоном: «Революція 
пожирає своїх дітей».



Нинішні шкідники й диверсанти, хоч би 
яким прапором вони маскувалися, троцькіст-
ським чи бухарінським, давно вже перестали 
бути політичною течією в робітничому ру-
сі, що вони перетворилися в безпринципну 
і безідейну банду професіональних шкідни-
ків, диверсантів, шпигунів, убивців. зрозумі-
ло, що цих панів доведеться громити й кор-
чувати нещадно, як ворогів робітничого кла-
су, як зрадників нашої батьківщини.

²îñèф Сòàл³í. з виступу на пленумі  
ЦК вКп(б) 5 березня 1937 року

вимогу «вождя народів» не треба було по-
вторювати двічі. Як середньовічна чума, вона 
тут же стала реальністю по всій імперії. Тюр-
ми перетворилися в катівні, табори — в по-
лігони смерті.

Аíàòîлü Êîñòåíêî. Хіба минає все минуле:  
з пережитих літ неволі

Я заявляю, что мой арест оцениваю как же-
лание органов власти осуществить Красный 
террор в ответ на убийство тов. Кирова.

². Н. Êàïóñòÿíñüêèй. Із свідчень від 7 січня 
1935 року

Р о з д і л  1

мовою докУментів



Газета «Харьковский рабочий», 10 січня 1935 року

Книжка ударника ГУЛАГу

пам’ятник Т. Г. Шевченку,  
відкритий 24 березня 1935 року, ì. Õàðê³â



д о к у м е н т  №  1

постанова 
всеУкРаїнського центРального виконавЧого комітетУ

про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу УсРР
9 гðóäíÿ 1934 ð.

І. всеукраїнський центральний виконавчий комітет постановляє:
Доповнити Кримінально-процесуальний кодекс УСРР (з. з. [збірник законів] 

УСРР 1927 р. № 36—38, ст. 168) статтями 1131, 2251, 2381, 3151  у такій редакції:
«1131. Слідство в справах про терористичні організації та терористичні акти проти 

працівників радянської влади належить закінчувати у строк не більший 10 днів».
«2251. Обвинувальний висновок у справах про терористичні організації та теро-

ристичні акти проти працівників радянської влади належить вручати обвинуваченому 
за одну добу до розгляду справи в суді».

«2381. Справи про терористичні організації та терористичні акти проти працівни-
ків радянської влади належить слухати без участі сторін».

«3151. Касаційне оскарження вироків, як і подача клопотань про помилування в 
справах про терористичні організації та терористичні акти проти працівників радян-
ської влади, не припускаються. вирок до вищої міри покарання в цих справах вико-
нувати негайно по схваленні вироку».

ІІ. Ця постанова видається на виконання постанови Центрального виконавчого 
комітету СРСР від 1 грудня 1934 р. «про внесення змін до чинних кримінально-про-
цесуальних кодексів союзних республік».

Голова вУЦвК   Г. Ïåòðîâñüêèй
Секретар вУЦвК   Ю. Âîйцåõ³âñüêèй

м. Київ, 9 грудня 1934 р.

Цèò. çà: збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського 
уряду України. — 1934. — № 36. — С. 288.

д о к у м е н т  №  2

постанова бюРо хаРківського мпк кп(б)У

про усунення наслідків ідеологічно-шкідливої роботи  
на всеукраїнській науково-експериментальній керамічній станції

16 лèïíÿ 1934 ð. 

Секретно
приложение к прот[околу] бюро ХГпК, 
п. 23, параграф 20.

О вСЕУКРАИНСКОй НАУЧНО-ЭКСпЕРИМЕНТАЛЬНОй  
КЕРАМИЧЕСКОй СТАНЦИИ пРИ вУКОпРОМСОвЕТЕ

(постановление бюро ХГпК от 16.VII-[19]34 г.)

1. Отметить, что факты, изложенные в заявлении на имя п. п. постышева 
художника всеукраинской научно-исследовательской экспериментальной станции 
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Ф. Шилова об идеологически вредной националистической работе последней, при 
специальной проверке подтвердились.

2. бюро горкома квалифицирует работу всеукраинской станции вукопромсове-
та как политически вредную, направленную на пропаганду церковщины (рисунки 
крестов, церковных подрясников, поповских риз), политически враждебной эмбле-
матики (петлюровские гербы-тризубцы, царские короны и т. д.) с тенденциозным 
применением желто-блакытного цвета в оформлении всех рисунков.

3. Руководство вукопромсовета (ДЕМИЧЕв, жУК, РАбИНОвИЧ, НОвАЛОв-
СКИй), потеряв большевистскую бдительность, передали станцию в руки классо-
во-чуждых националистических элементов (О. билоскурововский, патковский), ис-
пользовавших станцию для пропаганды через выпускаемую продукцию враждебной 
идеологии.

Руководство вукопромсовета вместо решительной борьбы с идеологически вред-
ной контрреволюционной эмблематикой своим постановлением об утверждении 
положения о научно-экспериментальной станции фактически узаконило эту враж-
дебную работу станции.

парторганизация вукопромсовета (секретарь парткомитета т. КОГАН) проглядела 
работу националистических элементов на станции, а также не взяла под партийный 
контроль работу Новаловского и др[угих] членов партии, работавших в вукопромсо-
вете.

Газета «Кооперативная фабрика» вукопромсовета (редактор т. бАТАЛИН) также 
проглядела и не вскрыла всех безобразий, творящихся в вукопромсовете, и не раз-
вернула вокруг всех недостатков работы вукопромсовета необходимой критики и са-
мокритики.

4. Отметить, что изготавливаемая на экспорт посуда вследствие низкого ее каче-
ства, систематически забраковывалась, а на внутреннем рынке из-за дороговизны не 
имела широкого сбыта. Станция за 2 года существования не изготовила ни одного 
нового образца, как на экспорт, так и для внутреннего рынка и фактически не оправ-
дала себя, как научно-исследовательская лаборатория.

бюРО ХГпК пОСТАНОвЛЯЕТ:
1. за отсутствие руководства работой всеукраинской научно-исследовательской 

экспериментальной станцией, за проявление политической близорукости, вырази-
вшейся в допущении к производству и распространению на внутреннем рынке про-
дукции в политически вредном оформлении — дело о т. т. жУКЕ и ДЕМИЧЕвЕ, 
конкретно ответственных и непосредственно ранее руководивших этим участком 
(ныне на станции не работающие) передать партколлегии.

Секретаря парткомитета вукопромсовета т. КОГАН-ФРЕНКЕЛЬ за отсутствие 
повседневного партийного контроля за работой членов партии — снять с работы се-
кретаря и объявить выговор.

2. все материалы об идеологически вредной работе керамической станции и не-
посредственных виновниках, ныне работающих в вукопромсовете т. т. НОвАЛОв-
СКОМ и РАбИНОвИЧЕ, а также все дополнительные материалы, поступившие на т. 
НОвАЛОвСКОГО, передать в комиссию по чистке партии.

3. в связи с тем, что редактор газеты вукопромсовета т. бАТАЛИН не обеспе-
чивает необходимого разворота критики и самокритики вокруг недостатков в работе 
вукопромсовета и на развернул необходимой большевистской борьбы против нацио-
налистической работы в отдельных подведомственных вукопромсовету организациях, 
просить ЦК Кп(б)У снять его с работы редактора.

4. <...>
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5. в связи с тем, что Наркомлегпромом закрыты с момента перехода в его ведение 
из системы Наркомпроса Миргородский художественный керамический институт 
(существовавший с 1895 года), Межигорский художественный институт (существовав-
ший с 1922 года), Глинский художественный керамический институт (существовав-
ший с 1900 года), Каменец-подольская керамическая школа и др[угие], являвшимися 
основными источниками, поставляющими этой области промышленности кадры, 
просить ЦК Кп(б)У отменить эти решения Наркомлегпрома и обязать его полностью 
обслужить подготовку кадров для этой отрасли промышленности.

6. поставить вопрос перед ЦК Кп(б)У об издании правительственного закона, 
устанавливающего обязательный государственный контроль по типу Главлита на про-
дукцию изобразительного искусства.

Через 2 недели заслушать на бюро ГпК сообщение партгруппы вукопромсовета 
о выполнении данного решения бюро ГпК.

просить Обком Кп(б)У утвердить данное решение.

Секретарь ХГпК                                              (Сапов)

На документі печатка Харківського міського комітету Кп(б)У. виготовлено 
21 липня 1934 р.  накладом 175 примірників.

Документ розсекречено 21 червня 2001 р. 

ДАХО, ф. п-2, оп. 1, спр. 203, арк. 48—50. засвідчена копія. Скло-
граф. Рукопис.

д о к у м е н т  №  3

РапоРт

лінійного уповноваженого дорожньо-транспортного відділу  
ст. кременчук єгорова є. в. використання методів фізичного впливу 

під час слідства
28 âåðåñíÿ 1934 ð. 

Копия
Начальнику ДТО ГУДб НКвД южН.  
тов. КАзбЕКУ — г. Харьков
Лин[ейного] уполномоченного ОДТО ГУГб
ст. Кременчуг Е. в. Егорова.

РАпОРТ

Считаю своим долгом и обязанностью написать вам следующее по случаю грубо-
го, преступного метода, допущенного мною при ведении следствий.

по первому случаю допущения мной нанесения побоев обвиняемому гр[ажданину] 
АбРАМОвИЧУ (уголовнику, проходящему по кампании закона от 1/VI-1934 г.) при 
приезде тов. пАРОвИШНИКОвА в ОДТО для расследования, я сразу же рассказал 
все как было и полностью признал свою вину, ничего не утаив.

после моего допроса я в тот же день выехал на линию по заданию, приехав от-
куда, я узнал, что до тов. пАРОвИШНИКОвА дошли слухи об избиении мною вто-
рого обвиняемого (тоже уголовника, отданного под суд за хищение грузов по закону 
от 7/VІІІ-[19]32 г.). С тов. пАРОвИШНИКОвЫМ мне сразу увидеться не удалось, 
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в виду его отъезда в Харьков, и я не мог сразу без зазрения совести рассказать о вто-
ром случае всю правду последнему. Когда получена была телеграмма о моем вызове 
в Харьков, да и до этого некоторые сотрудники ОДТО, как-то: Максимчук, божко 
и Логинов, узнав о моем первом признании, стали меня упрекать, говоря: «Дурак, 
признался, сам на себя дело шьет, говорил бы, что, мол, ничего не было, я никого не 
бил, а обвиняемые врут, пусть доказывают», к тому же МАКСИМЧУК стал говорить: 
«вот мое дело, сказал, что не бил, то пусть хоть что, а я буду доказывать, что не бил». 
Но не взирая на это, я ехал в Харьков морально убитым, держа в голове установку 
признания и готовился принять наказание заслуженное.

по приезде в Харьков, придя в ДТО, я, прежде чем зайти к тов. пАРОвИШНИ-
КОвУ, всячески старался увидеть кого-либо из знакомых старших товарищей, чтобы 
поделиться своим горем и я НАШЕЛ, вспомнив, что ДТв работает тов. РЕШЕТНЕв, 
каковой раньше работал в ОДТО полтава, где я был с ним знаком по работе. Я зашел 
к последнему в комнату, попросил выслушать себя, каковому рассказал о случившем-
ся и тут же сказал, что по первому случаю я признался, на что последний мне ответил: 
«Напрасно ты признался, а вот если сейчас признаешься, пришьют тебе систему и те-
бе, блин, нужно не признаваться и все», ответив РЕШЕТНЕвУ, а что если дознаются 
или на очную ставку выведут, последнее ведь будет позорно, на что последний отве-
тил: «Ну и пусть, а ты свое». после этого разговора, выйдя от РЕШЕТНЕвА к пАРО-
вИШНИКОвУ, я получил от последнего распоряжение сесть и написать показание 
по случаю избиения мной гр[ажданина] ДУбИНЫ.

Тов. пАРОвИШНИКОв посадил меня в одну из комнат ДТО, где я начал писать 
свои показания.

в момент, когда я писал, в комнату заходили некоторые сотрудники, интересуясь, 
что я пишу и узнавая, что я пишу показания, в которых думая сказать правду, послед-
ние также стали меня упрекать в этом, говоря: «вот, чудак, на себя дело шьет», тут же 
приводили примеры об аналогичных случаях и их последствиях.

Тов. Начальник, будучи окружен такими суждениями и толками, я со своими 
мыслями разбежался и стал на преступный путь — путь обмана, т. е. данные мною по-
казания о случае с ДУбИНОй я дал неверные, я обманул, в чем сильно раскаиваюсь, 
на самом деле было так: 

Допрашивали ДУбИНУ, как главного фигуранта в хищении мешка муки, путем 
вскрытия вагона, я приложил все силы к тому, чтобы дело это раскрыть как можно глуб-
же, путем получения показания от гр[ажданина] ДУбИНЫ, имея в руках на это полные 
основания (агентурный материал и официальный). потеряв на допрос гр[ажданина] 
ДУбИНЫ много времени, подходя к последнему со всех сторон, что на последнего не 
действовало, и гр[ажданин] ДУбИНА упорно заводил следствие в заблуждение, ведя 
себя вызывающе. Не имея сил владеть собою (вернее со своими нервами), я потерял 
равновесие и допустил факт преступного, не чекистского метода допроса, нанеся 
гр[ажданину] ДУбИНЕ ряд телесных повреждений, как-то: жал руку в пальцах, уда-
рил два раза рукояткой нагана по ногам выше колен, хватал за волосы на голове, при-
чем головой несколько раз ударил последнего о спинку дивана, на котором он сидел.

верно, после применения преступного метода допроса я добился, что гр[аж данин] 
ДУбИНА признался, рассказав все как было, дал возможность внести ясность в дело, 
окончив его с успехом, не задумавшись о последствиях, каковые могут быть после 
всего этого.

Тов. Начальник, ко всему мною сказанному я, как чекист, считаю своей обязан-
ностью чекиста написать еще следующее:

проработав на производстве более 10-ти лет, имея из родителей одну лишь 
мать (потерял отца, когда мне было 2 года), каковая в данный момент на моем 
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иждивении — инвалид труда, к тому же член вКп(б) с 1924 г., последнее время ра-
ботал года 3—4 на полтавском паровозоремонтном заводе слесарем, работал также 
на комсомольской, партийной и хозяйственной работе. за все время моей работы 
и службы в Красной Армии, откуда я вышел командиром запаса, я не имел ни одного 
взыскания и в 1932 г. в конце, с отзывом как о лучшем, примерном и выдержанном 
коммунисте-производственнике, я партийной организацией (заводской) был моби-
лизован для посылки на работу в органы ОГпУ. Оформившись на работу в органы 
ОГпУ, я был послан в опер[ативный] пункт на ст. Кременчуг, где и работаю до на-
стоящего времени. за все время также не имею ни одного взыскания, наоборот по-
ощрялся и в доказательство моей не плохой работы, как я это оцениваю, несмотря 
на короткий срок службы моей в органах ОГпУ—УГб, я выдвинут на должность 
лин[ейного] уполномоченного, что для меня ценно.

Тов. Начальник, идя работать в органы ОГпУ, я шел с большой любовью и пре-
данностью и сразу полюбил работу, но одно плохо, что влившись в бывший коллектив 
опер[ативного] пункта, мне пришлось столкнуться и увидеть, а также на себе пере-
жить много нехорошего и плохого. в виду нездорового состава сотрудников, вместо 
того, чтобы мне, как молодому сотруднику, получить от старших товарищей чекист-
скую закалку и навык в работе, в чем я особенно нуждался, я столкнулся с фактами 
грубого нарушения со стороны старших товарищей чекистской этики, как-то: раз-
ложение, пьянство, склоки и т. д., а также нарушения чекистских действий, часто 
приходилось наблюдать, как старшие товарищи при допросах допускали примене-
ние побоев, что наблюдалось со стороны многих, вплоть до бывшего нач[альника] 
опер[ативного] пункта.

были часты[ми] случаи, когда, обращаясь за помощью в работе к старым то-
варищам — бывш[ему] уполномочен[ному] опер[ативного] пункта т. пИТУЛЬКО-
АНТОНОв[у] и нач[альнику] опер[ативного] пункта ФИДЯШЕв[у] — последние 
в грубой форме меня отталкивали, а то и того хуже — тов. ФИДЯШЕв раза два изру-
гивал меня матерщиной, предлагая убраться в 24 час, куда хочу, правда, происходило 
это зачастую в минуты нетрезвости, бывали случаи, что на мою просьбу в чем-либо 
мне помочь или пояснить, я выслушивал матерщину, сопровождающуюся репликами: 
«Мы институты не кончали и нас никто не учил, и никому мы не надоедали».

О том, что я сейчас пишу мне приходилось писать и говорить с бывшим нашим 
нач[альником] ОДТО тов. ФИШМАНОМ, каковой частично реагировал, но недоста-
точно и оканчивалось тем, что о моем реагировании на окружающее доходили слухи 
до тех сотрудников, кого это касалось и те на меня лишь только озлоблялись.

Не ошибусь, тов. Начальник, если скажу, что много мне пришлось испытать и пе-
ренести нехорошего за время, когда был опер[ативный] пункт, да еще с тем составом, 
каковой почти в целом был расформирован. Нередко и я просился, чтобы меня куда 
либо забрали с Кременчуга, был готов на все, лишь бы уйти, о чем писал и в ДТО.

правда, состав обновили, из коего в Кременчуге остался я один и был до сего 
времени не запятнан, чем я гордился, не имея ничего за собой плохого. Но не тут-то 
было — за два года своей неогрязненной и преданной работы, за все время не стал-
киваясь с уголовным миром, работая все время по «ЭКО», я сделал большое престу-
пление, за что должен получить наказание.

партийного воспитания, тов. Начальник, я до сего времени в среде своего коллек-
тива не чувствовал, все мы были от этого оторваны и шли все самоплывом, благодаря 
тому, что заинтересованного человека в этом среди нас не было, а будучи прикре-
пленными к производственным ячейкам, там ничего не делали, закрываясь занято-
стью основной работой, как это некоторые практиковали — на занятия парт[ийной] 
учебы не идет, ссылаясь на занятость, в то время как это неверно (МАКСИМЧУК), 
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последний ведет себя не по-чекистски, часто пьет, часто бывает выпивши[м] на рабо-
те, пьет, не обращая внимание где и с кем. Моменты выпивок объясняет занятостью 
где либо, что, безусловно, никем не проверяется. парт[ийного] ядра, которое на это 
могло бы реагировать, нет, а попробуй одиночкой что-либо сказать, то плохо будет, 
а я это испытал на себе.

Тов. Начальник, верно, это все по сравнению с моим преступлением ничто, я 
сделал большое преступление, но прошу вас не наказывать меня строго, даю клятву, 
что эти случаи для меня будут уроком, да еще и каким, и в своей работе, каковой я 
отдался весь, я заглажу свою вину, я хочу работать и учиться работать, работать честно 
и как долг от нас чекистов требует.

Я, видя нездоровые моменты в работе товарищей, не оценивал их с той яркостью, 
как это я себе оценивал при совершении их самим. Еще раз прошу вас не наказывать 
меня жестоко и дать возможность в работе себя оправдать и преступление свое загладить.

28/ІХ-[19]34 года       ЕГОÐОÂ.
г. Харьков.

ГДА Сб України, Харків, спр. 03300, конверт. Машинопис. Копія.

д о к у м е н т  №  4

Ухвала комітетУ кп(б)У вУамліну

щодо заходів з викриття «троцькістської та націоналістичної ідеології»
6 жîâòíÿ 1934 ð. 

У Х в А Л А

парткомітету вУАМЛІН від 6/Х-1934 р. 

4. про викриття троцькістської ідеології в роботах 
вУАМЛІН[у] (тов. СЕНЧЕНКО).

1. парткомітет відмічає, що старе керівництво вУАМЛІНу, очолюване т. Шліх-
тером — (ЛЕвІК, ШАХАР, ШвЕДОв і інш[і]), прогледіли контрреволюційну ро-
боту в вУАМЛІНі націоналістів і троцькістів, які складали і випускали підручники, 
журнали, друкували в них свої націоналістичні і троцькістські статті і т[аке] інш[е]. 
Т. т. ШвЕДОв, ЛЕвІК, ШАХАР і інш[і] не тільки прогледіли всю цю контррево-
люційну, троцькістську і націоналістичну роботи, але й співавторствовали з ними 
у випуску ряду підручників і інших робіт, в яких націоналісти і троцькісти протягу-
вали свої контрреволюційні погляди. А саме, вони припустили видрукування таких 
підручників і збірників, а в деяких навіть самі взяли участь, спільно з націоналістами 
і троцькістами:

1. підручник з політекономії за редакцією ГУРЕвИЧА І., КАпЛАН, ЧИЧКЕ-
вИЧА; автори: АФОНІН, ГУРЕвИЧ І., ХАйЦЕР, ЧИЧКЕвИЧ, РЕДІН, РОз-
МАН і інш[і].

2. Робочу книжку політекономії за редакцією НАУМОвА, КАпЛАН і ГУРЕвИЧА І.
3. підручник з теорії Радянського господарства за редакцією вИНОКУРА, 

ОСАДЧЕГО, ШАХАРА; автори: Д. НАУМОв, С. пАЛЕНЧУК, ХАйЦЕР, вИ-
НОКУР, ОСАДЧИй, ХРАКОвСЬКИй, бОГОРАз, ЛАНДЕСМАН і інш[і].

4. підручник «Соціалістична реконструкція сільського господарства» за редак-
цією єФРОІМСЬКОГО, ЛУЦЕНКО, бІЛАША, НАзАРОвА.
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5. підручник з історії України — автори СвІДзІНСЬКИй, КАРпЕНКО, РЕДІН, 
пОКРОвСЬКИй, ГУРЕвИЧ з.

6. підручник з філософії за редакцією бЕРвИЦЬКОГО, ЛЕвІНА, юРИНЦЯ, 
СТЕпОвОГО.

7. бЕРвИЦЬКИй . «за войовничий матеріалізм» , 1933 р. 
8. збірник «Філософія і політика» під реакцією ЛЕвІКА, СТЕпОвОГО, юРИНЦЯ.
9. Соціальний склад колгоспів і їх організаційне господарське зміцнення 

в 1930 р.  — 45 друк. стор. — матеріали експедиції під редакцією т. т. ШЛІХ-
ТЕРА, СЛІпАНСЬКОГО, бОДНЕРА з передмовою т. ШЛІХТЕРА, вид[ання] 
1931 р. , тираж 1500 пр., Сільгоспвидав.

10. проблеми тваринництва на Україні — вид[ання] наукового комітету Нар-
комзему 1928 р.  під редакцією СЛІпАНСЬКОГО, збірник, стаття вступна 
т.  ШЛІХТЕРА, статті СЛІпАНСЬКОГО, ЛАвРЕНюКА і інш[их].

11.збірник «Кондратієвщина на Україні» — СЛІпАНСЬКИй, бІЛАШ, бОД-
НАР, ШЛІХТЕР, ШАХАР і інш[і].

Довести про це до відома ЦК КпбУ.
2. поставити перед ЦК Кп(б)У питання про вилучення з бібліотек та книгарень 

журналів, підручників та друкованих робіт вУАМЛІНу, в яких протягуються контр-
революційні погляди. Насамперед: 1) журнал вУАМЛІНу «прапор марксизму-лені-
нізму» за 1929—[19]34 роки, в якому майже цілком заповнені роботами контрреволю-
ціонерів, націоналістів і троцькістів; 2) підручник з політекономії за редакцією ГУ-
РЕвИЧА І., КАпЛАН, ЧИЧКЕвИЧА; 3) робочу книгу з політекономії за редакцією 
НАУМОвА, КАпЛАН і ГУРЕвИЧА І.; 4) підручник з теорії радянського господарства  
за редакцією вІНОКУРА, ОСАДЧЕГО, ШАХАРА; 5) підручник з «Історії Украї-
ни» — автори СвІДзІНСЬКИй, КАРпЕНКО, РЕДІН, пОКРОвСЬКИй, ГУРЕ-
вИЧ з. та інші підручники і друковані роботи, складені українськими націоналістами 
та троцькістами.

3. запропонувати парторганам та директорам інститутів продовжити роботу по ви-
явленню матеріалів відносно контрреволюційної роботи троцькістів у вУАМЛІНі, 
викрити контрреволюційну ідеологію, що її протягували троцькісти у своїй роботі, 
викрити тактику блокування троцькістів і націоналістів.

4. заслухати 20.Х на засіданні парткомітету інформацію директорів інститутів — 
т. т. ГРЕбЕНКІНА, вАСИЛЬОвОЇ, пІРІНСЬКОЇ, СІзОНОвА про тактику троць-
кістів, систему контрреволюційних поглядів, що її вони протягували у своїх статтях, 
брошурах, підручниках.

5. поставити питання перед ЦК Кп(б)У про те, що троцькісти, яких було знято 
з роботи у вУАМЛІНі працюють у вищих учбових закладах (бРОНОв і інші в Хар-
ківському університеті).

6. звернути увагу ЦК Кп(б)У на те, що деякі товариші, а саме ГУРЕвИЧ І., 
ОСАДЧИй, які працювали у вУАМЛІНІі разом з українськими фашистами і троць-
кістами та близько стояли до них, до цього часу не тільки не виступили з розгорнутою 
критикою своїх серйозних політичних помилок, але навіть до останнього часу не ви-
явили в пресі ставлення з приводу боротьби парторганізації України з українським 
націоналізмом і троцькізмом.

7. заслухати на закритих партзборах вУАМЛІНу 14.Х доповідь т. СЕНЧЕНКО про 
викриття класово-ворожої ідеології в роботах вУАМЛІН.

Секретар парткомітету вУАМЛІН                     (СЕНЧЕНКО)
верно: підпис

ДАХО, ф. Р-6452, оп.5, спр. 1025, арк. 75, 76. Копія. Машинопис, 
рукопис.
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д о к у м е н т  №  5

постанова цк кп(б)У 

«про контрреволюційну роботу залишків націоналістів і троцькістів 
та пособництві їм з боку гнилих і ліберальних елементів»

3 лèñòîïàäà 1934 ð. 

Сов[ершенно] секретно
подлежит немедленному возвращению 
в особый сектор ГпК

Копия
Экз[емпляр] № 248

пролетарии всех стран соединяйтесь!
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ пАРТИЯ (большевиков) Украины

ЦЕНТРАЛЬНЫй КОМИТЕТ
№ пб-21-1

3/ХI-[19]34 г.

О КОНТРРЕвОЛюЦИОННОй РАбОТЕ ОСТАТКОв НАЦИОНАЛИСТОв  
И ТРОЦКИСТОв И пОСОбНИЧЕСТвЕ ИМ СО СТОРОНЫ ГНИЛЫХ 

И ЛИбЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОв.

пОСТАНОвЛЕНИЕ ЦК Кп(б)У от 3 НОЯбРЯ 1934 г.

ЦК Кп(б)У на своем Ноябрьском пленуме (1933 год) поставил со всей остротой 
перед партийными организациями Украины вопрос о том, что «в данный момент 
главную опасность представляет местный, украинский национализм, смыкающийся 
с империалистическими интервентами». <…>

блок украинских национали-
стов и обломков контрреволюци-
онного троцкизма нашел в част-
ности свое выражение в совмест-
ной разработке украинскими 
националистами и троцкистами 
антисоветских учебников и дру-
гих литературных работ по соци-
ально-экономическим дисципли-
нам, выпущенных в 1931—[19]32 
годах под маркой вУАМЛИН: 
учебник по политэкономии под 
редакцией Гуревича И., Каплана, 
Чичкевича; рабочая книга по по-
литэкономии под редакцией На-
умова, Каплана и Гуревича И.; 
учебник по теории советского 
хозяйства под редакцией вино-
кура, Осадчего, Шахара; учебник 
по философии под редакцией 
бервицкого, Левика, юринца, 

постанова особливого відділу УДб ХОУ НКвС на обшук 
у помешканні Солодовникової є. в. з метою виявлення 
контрреволюційної літератури. 11 гðóäíÿ 1934 ðîêó



49Ðîçä³ë 1. Ìîâîþ äîêóìåíò³â

Степового и др[угих]; учебник по истории Украины — авторы Свидзинский, Карпен-
ко и др[угие]; учебник по соцреконструкции сельского хозяйства под редакцией Эф-
роимского, Луценко, билаша, Наварова; сборник «Социальный состав колхозов и их 
организационно-хозяйственное укрепление» под редакцией Слипанского и боднара 
(изд[ание] 1931 г.) и ряд других работ. во всех этих учебниках и литературных работах 
протаскивалась контрреволюционная платформа националистов и троцкистов.

Обломки контрреволюционного троцкизма (винокур, Наумов, Каплан, павлов, 
Фалькевич, бронов, бервицкий и др[угие]), будучи изгнаны из основных участников 
научно-теоретической работы (вУАМЛИН, институт Красной профессуры), пыта-
лись обосноваться в отдельных учебных заведениях (Харьковский университет, Лу-
ганский институт народного образования). <…>

Националисты и троцкисты использовали эти оппортунистические, либеральству-
ющие, гнилые элементы для своей контрреволюционной работы в качестве соавторов, 
соредакторов учебников и других литературных работ. в то же время эти оппортуни-
стические, гнилые элементы, используя свое положение в учебных советских учреж-
дениях (как, например, блудов в Харьковском госуниверситете) и даже в отдельных 
партийных организациях (Гуревич И. — зав[едующий] культпропом Харьковского 
обкома Кп(б)У) прикрывали вредительскую организационную и пропагандистскую 
работу националистов и троцкистов.

 <…> Установлены также попытки со стороны этих элементов использовать от-
дельных недостаточно политически развитых членов партии для получения от них 
рекомендаций и положительных отзывов, в целях обмана партии и протаскивания 
в партию своих людей. Так, например, недавно разоблачен скрытый троцкист Гом-
берг, который получив такого рода характеристику и рекомендацию, не только закон-
спирировал себя как троцкист в партии, но даже пробрался, скрыв от партии свою 
принадлежность к троцкизму, и в состав зиновьевского горпарткома. после того, как 
Гомберг был разоблачен как троцкист и исключен из партии, он вновь обманным 
путем добился о себе положительных отзывов и пытался восстановить себя в партии.

Исходя из установленных фактов, ЦК Кп(б)У пОСТАНОвЛЯЕТ:
ГУРЕвИЧА И. — за активное участие в качестве соавтора и соредактора с наци-

оналистами и троцкистами в учебниках, в которых протаскивалась платформа кон-
трреволюционного блока националистов и троцкистов, за то, что он пытался раскри-
тиковать грубейшие извращения марксизма-ленинизма в своих собственных работах, 
за то, что он не считал своей партийной обязанностью помочь партии вскрыть кон-
трреволюционную работу националистов и троцкистов, за то, что будучи культпропом 
Харьковского обкома, помогал устраиваться на руководящий педагогической работе, 
изгнанным из вУАМЛИН троцкистам (бронов, Ландесман) — из партии исключить.

ЛЕвИКА — за участие в контрреволюционной группировке — из партии исклю-
чить.

бЛУДОвА — ректора Харьковского университета за укрывательство и пособниче-
ство националистам и троцкистам, за устройство заведомых троцкистов и национали-
стов (бронов, великий) — из партии исключить.

ШАХАРА — за совместное с националистами и троцкистами редактирование 
учебников, за протаскивание в этих учебниках троцкистской и националистской кон-
трабанды — из партии исключить.

бРОНОвА — как двурушника и участника контрреволюционной троцкистской 
группировки — из партии исключить.

бОРЕвА — как приспособленца, как чуждого партии, как пособника русским ве-
ликодержавным шовинистам, украинским националистам и троцкистам — из партии 
исключить.
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ОСАДЧЕМУ, ЭФРОИМСКОМУ и АФОНИНУ за то, что они, участвуя в составле-
нии учебников совместно с Чичкевичем, винокуровым и другими, допустили протаски-
вание в этих учебниках националистической и троцкистской контрабанды — объявить 
строгий выговор с предупреждением и снять с преподавательской и научной работы.

КОЦюбИНСКОГО ю. М. — за прикрывание двурушничества контрреволюци-
онера троцкиста Наумова — с работы председателя Госплана УССР снять и вывести 
из состава ЦК Кп(б)У.

Центральный Комитет Кп(б)У еще раз со всей остротой ставит перед партийны-
ми организациями вопрос об усилении бдительности по отношению к украинским 
националистам, русским великодержавникам, троцкистам и, наряду с ними, ко всем 
оппортунистическим, гнилым, либеральствующим элементам. <…>

ЦК Кп(б)У предлагает всем Обкомам партии проверить постановку преподавания 
социально-экономических дисциплин во всех высших и средних учебных заведениях 
(кадры преподавателей, программы, конспекты лекций, учебники, которыми пользу-
ются студенты) и провести все необходимые мероприятия по укреплению этих учеб-
ных заведений большевицкими кадрами.

9.XI-[19]34г.    ЦК Кп(б)У вЕРНО

тир. 159

ДАХО, ф. п-2, оп. 3, спр. 7, арк. 127—132. засвідчена копія. Скло-
граф. Рукопис.

д о к у м е н т  №  6

РапоРт

про обшук та арешт Рибчука а. м.
гðóäåíü 1934 ð. 

Нач[альнику] СпО ХОУ НКвД

РАпОРТ

Согласно ордера № 846 мною произведен обыск и арест Рыбчука Антона Михай-
ловича, проживающего по ул. К[арла] Либкнехта, № 2.

при обыске изъято:
Удостоверение № 25 вУЦвК.
Членский билет «Динамо» № 972 выданный в 1928 г. за подписью Клауссена
Удостоверение № 4 Народн[ого] Комис[сариата] внутр[енних] дел УССР, выдан-

ное в 1929 г.
записная книжка, в которой на польском языке записаны фамилии разных лиц.
Разные документы на имя Рыбчука, часть из них иностранные на 23 лист[ах].
переписка с Галицией на 9 лист[ах].
Фотоснимки 13 шт.
при предъявлении ордера на право обыска и ареста Рыбчук сразу смутился 

и сильно стал волноваться и ходить по комнате. Я усадил его на стул и попросил 
сидеть спокойно. Рыбчук после этого, обращаясь к своей дочери (лет 10—11) в при-
сутствии понятых и жены, заявил: «Дивись дитино, що зі мною роблять, і це все за те, 
що я народився в Галичині». Я попросил его успокоиться и не тревожить ребенка, 
на что Рыбчук нервно, с злобой заявил: «Я догадуюсь, що мені прийдеться лишиться 
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хліба — роботи, то по вашому при 
цьому можна бути спокійним». 
все время обыска прошло на-
пряженно, т[ак] к[ак] Рыбчук че-
рез каждые 10—15 минут бросал 
реплики, замечания и вопросы 
<…>, при этом проявляя явную 
злобу ко мне. И тогда его жена 
должна была, когда он слишком 
далеко заходил в выражении не-
приязни, поправлять его, оправ-
дываться за него перед мною.

Хотя Рыбчук и нервный чело-
век, однако, у меня впечатление 
такое, что Рыбчук не совсем ста-
рается скрывать своих враждеб-
ных взглядов, и у меня сложилось 
впечатление, что ареста он ожидал.

Арестованного Рыбчука сдал <…> коменданту в 5 час. 10 м. утра 5/ХІІ <…>

Уполномоч[енный] СпО   ï³äïèñ

ДАХО, ф Р-6452, оп. 1, спр. 5548, арк. 7, 7зворот. Рукопис.

д о к у м е н т  №  7

витяг З доповіді

прокурора вишинського а. я. республіканській нараді  
працівників юстиції про підсилення боротьби  
«з новими формами опору класового ворога»

4 êâ³òíÿ 1935 ð. 

<…> Нові форми й методи класово ворожих проявів, змови, саботаж, розкрадання 
суспільної соціалістичної власності, нарешті, терористичні виступи, сумним і мерзен-
нішим з яких було вбивство тов. Кірова,— результат діяльності класового ворога. Ось 
чому саме тепер більш, ніж коли-небудь, нам потрібна сильна і міцна диктатура проле-
таріату. вона нам потрібна «для того, щоб розвіяти прахом останні рештки умираючих 
класів і розбити їх злодійські махінації». (Сталін. «питання ленінізму», вид. Х. С. 434).

Ось цю особливість теперішньої епохи, яка навіть саме поняття — «опір класового 
ворога» наповнює тепер значно гострішим змістом, ніж це ми мали раніше, навіть рік 
тому, нам треба мати на увазі насамперед. Це звичайно не може не покладати дуже 
різкого відбитку на методи нашої роботи, не може дуже різко не загострювати на-
ших завдань,— специфічних завдань органів юстиції. І не випадково, певна річ, наша 
партія і уряд врахували саме цю своєрідність теперішньої епохи, яка не просто харак-
теризується шаленим опором класового ворога, таким опором, який набирає форми 
до цього часу цьому опорові незнайомої, коли класовий ворог не просто намагається 
бити Радянську владу в лоб або обхідним шляхом, а коли класовий ворог намагається 
бити по Радянській владі руками людей, які пролізають до наших рядів, спокушаю-
чи одних, розбещуючи других, обдурюючи третіх, але однаково використовуючи для 

повідомлення секретно-політичного відділу НКвС УСРР 
у справі Рибчука А. М. Люòèй 1935 ðîêó
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своїх контрреволюційних намірів всіх тих, хто по своїй підлості або політичній від-
сталості може прислужитися ворогові.

Треба вміло володіти величезним мистецтвом протидіяння класовому ворогу, мис-
тецтвом його викриття, своєчасно викривати його махінації <…>

Характер класової боротьби не тим новий, що нові самі злочинні дії, що здій-
снюються злочини нового виду, яких не було раніше. звісно, дещо нове є і в цьому 
розумінні. Але головне в іншому. Новизна, головним чином полягає в тому, що ці 
дії класового ворога набирають таких зовнішніх форм, так вміло маскуються, що іно-
ді надзвичайно [важко] викрити контрреволюційний зміст цих злочинів. Ось чому 
майже завжди наші органи не можуть, просто не вміють викрити справжніх класових 
форм того або іншого злочину, не вміють розглядіти в тому або іншому, на перший 
погляд звичайному карному злочині політичної контрреволюційної вилазки. бувають 
випадки, коли прокурор, суддя, слідчий, замість того, щоб кваліфікувати убивство як 
терористичний акт, кваліфікує його як звичайне вбивство, коли насильство з грабе-
жем кваліфікується не як бандитизм, а як звичайний грабіж, коли куркульську контр-
революційну вилазку кваліфікують як звичайне хуліганство.

Особливість нашого часу, що характеризується не лише блискучими перемогами 
соціалізму, але і скаженим озвірінням класового опору рештків капіталістичних еле-
ментів у нашій країні, полягає саме в складності форм, яких цей опір набирає. звід-
си — трудність розпізнання ворога і, як наслідок цього, трудність і відповідальність 
завдань прокуратури, слідства, суду. <…>

Реорганізація ОДпУ, зміни, внесені в нашу Конституцію VII з’їздом Рад, без-
перечно ставлять до нас дуже високі вимоги. <…> Треба з усією силою вдарити 
по процесуальній відсталості, реакційній і шкідливій для справи розсліду, яка полягає 
в будуванні доказів на одному тільки зізнанні обвинуваченого; правильно робить про-
куратура, коли вимагає об’єктивних доказів, коли відмовляється визнати достатнім 
доказом одне і до того голе зізнання обвинуваченого. Кожний серйозний працівник 
НКвС, який відповідально ставиться до справи розсліду, ніколи не буде, не може бу-
ти проти таких вимог прокуратури, які досить обґрунтовані і умотивовані, які бувають 
досить ділові і практично цінні. в цьому напрямі і повинні наші прокурори провадити 
свою роботу, допомагаючи органам НКвС у найбільш успішному розв’язанні наших 
спільних завдань по боротьбі з контрреволюцією, шкідництвом, розкраданням сус-
пільної власності та інш.

<…> Суд у нас прилюдний, суд є засобом організації громадської думки. Треба, 
щоб вирок, що його ухвалює суд, мобілізував громадську думку, зустрів ухвалення 
трудящих. <…> Добитися цього можна, точно і цілком додержуючись вимог радян-
ського закону, в тому числі кримінально-процесуального кодексу.

Ось чому ми повинні ставити перед нашими працівниками юстиції вимоги точно-
го, я сказав би навіть, формального виконання нашого кримінально-процесуального 
кодексу. <…> Справи про контрреволюційні злочини за деяким винятком, про які го-
ворить закон від 1 грудня 1934 року, не виключають можливості розгляду їх у загально-
му порядку, у тому ж порядку, який встановлено для всіх кримінальних справ взагалі.

Такий порядок розгляду цих справ сприяє мобілізації політичної пильності мас, 
дає можливість широкого показу злочинних махінацій класового ворога, озброює 
досвідом марксо-ленінсько-сталінського аналізу, сприяє викоріненню пережитків 
капіталістичного минулого в свідомості трудящих, підготовляє їх до кращого й більш 
правильного розуміння складних явищ класової боротьби. Ось чому немає ніяких 
підстав ущемляти розгорнуті процесуальні форми в політичних процесах, немає під-
став будувати якісь два різні своїм змістом і методами процеси залежно від того кого 
судять і за який злочин судять.
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в теперішніх умовах оскаженілого класового куркульсько-капіталістичного опору 
було б неприпустимим риторизмом, паскудним лібералізмом відмовлятися від засто-
сування при певних обставинах таких заходів боротьби, як скорочений процес за за-
коном від 1 грудня 1934 року.

Швидкий, рішучий і нещадний удар-відповідь білобандитам — єдино доцільний 
захід. Але нещадним розгромом ворога не вичерпуються всі наші завдання. поряд 
з заходами розгрому і придушення класового ворога діє і розгортається ще інший 
захід — демонстрація небезпек, які підстерігають радянську владу, викриття, показ 
зрадницьких ворожих методів боротьби, викорінення всяких дрібнобуржуазних пере-
судів, які являють собою зручний ґрунт для виникнення і зростання антирадянських 
контрреволюційних настроїв.

Одним з кращих провідників цих законів є радянський суд, міцний орган проле-
тарської диктатури, міцний важіль боротьби за соціалізм.

під керівництвом тов. Косіора і тов. постишева, ЦК Кп(б)У під керівництвом 
ЦК вКп(б), великого вождя трудящих товариша Сталіна всі труднощі будуть подо-
лані, і органи юстиції, як один з міцніших і кращих загонів великої армії будівників 
соціалістичного суспільства, всіма силами, не шкодуючи свого життя, будуть боротися 
за зміцнення пролетарської диктатури, за остаточне торжество комунізму.

Цèò. çà: піднести роботу органів юстиції УСРР на вищий рівень 
(виступ тов. вишинського на республіканській нараді працівників 
юстиції 4 квітня 1935 р. ) // Революційне право. — 1935. — № 3. — 
С. 11—17.

д о к у м е н т  №  8

пРотокол

засідання бюро харківського обкому кп(б)У про переселенців 
5 òðàâíÿ 1935 ð. 

Р.з. ОКРЕМА пАпКА

ХАРКІвСЬКИй ОбЛАСНИй КОМІТЕТ Кп(б)У

протокол № 69 пакт 9 від 5-го травня 1935р.

С л у х а л и: про переселенців (т. Демченко).
висловились: т. т. Карлсон, Нус.
У х в а л и л и: 1. прийняти до відому заяву т. Карлсона, що питання про паспорти 

переселенців поставлено перед ЦК Кп(б)У та ЦК вКп(б).
2. беручи до уваги, що в обкомі Кп(б)У є факти про викривлення в ряді районів 

в справі закріплення переселенців (Машевський, Ольховатський, Дворічанський, 
Карлівський, в[елико]бурлуцький, Сахновщинський, Куп’янський), доручити т. Нусу 
та Карлсону скласти проект директиви районам. çà 3 äí³ (курсив — дописано від руки 
олівцем — Óïîð.)

Секретар обкому Кп(б)У  ï³äïèñ  (ДЕМЧЕНКО)

ДАХО, ф. п-2, оп.3, спр.10, арк. 162. — Оригінал. бланк. Маши-
нопис, рукопис.
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д о к у м е н т  №  9

Заява колишнього пРацівника дпУ пУтова ф. ф.,

засудженого «за контрреволюційну троцькістську агітацію»
25 ñåðïíÿ 1936 ð. 

зАЯвЛЕНИЕ. ОТ ЧЛЕНА вКп(б) пУТОвА ФЕДОРА ФЕДОРОвИЧА

Я член вКп(б) с 1930 г. и комсомолец с 1924 года, я соглашался с проводимой 
политикой партии и проводил ее сам в массы до сегодняшнего дня. Я абсолютно не-
согласен с политикой партии — это есть обман, лозунги и т[ому] п[одобное].

Я очень сожалею, что ровно 6 лет тоже обманывал рабочих и крестьян разными 
лозунгами партии.

партия вКп(б) может лучших людей убивать, как-то: зиновьева, Каменева, 
Смирнова, бакаева и т. д.

Это могут делать только варвары и идиоты, поэтому партия вКп(б) [и] есть вар-
вары и идиоты, [они] убивают лучших людей.

придет время, эти варвары расплатятся своей кровью.
поэтому прошу меня больше в рядах вКп(б) не считать.
писал после исполнения приговора, я не мог перенести [и] хотел закончить жизнь 

самоубийством.

25/VIII-[19]36[ г.]  ï³äïèñ

ГДА Сб України, Харків, спр. 035061, арк. 17. Оригінал. Рукопис.

1. путов Федір Федорович — нагороджений колегією ОДпУ грамотою до 15-річчя орга-
нів вЧК-ОДпУ і бойовою зброєю з пам’ятною монограмою. До вересня 1933 року працював 
у органах міліції, потім проживав у м. Дніпродзержинську. 22 серпня 1936 року був затриманий 
на станції Лозова півд. залізниці за контрреволюційну троцькістську агітацію серед пасажирів 
поїзда Дніпродзержинськ—Харків. під час обшуку в путова була вилучена заява на адресу РпК 
вКп(б) заводу імені Дзержинського, звідки він звільнився.

д о к у м е н т  №  1 0

список

професорів і викладачів харківського авіаційного інституту,  
які підлягали звільненню з роботи  

за ухвалою харківського обкому кп(б)У  
від 3 листопаду 1935 року «як класово-ворожі елементи»

лèñòîïàä 1935 ð. 

С о в [ е р ш е н н о ]  с е к р е т н о

СпИСОК № 3

профессорско-преподавательского состава Харьковского авиационного института, 
пОДЛЕжАщИХ зАМЕНЕ ДО 1/І-[19]36 г.

1. ХИНКУЛОв А. Х., профессор, б[ес]п[артийный].— бывш[ий] штабс-капитан 
белой армии. Арестовывался органами ГпУ в Ростове. Сын крупного бессарабского 
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кулака. был связан с видными деятелями ЦК кадетской партии. Как специалист осо-
бой ценности не представляет.

2. зУбКОвСКИй К. п., декан факультета моторостр[оительного], б[ес]п[ар-
тийный].— Антисоветская личность; после убийства т. КИРОвА восхвалял зиновьева 
и Каменева как последователей — борцов за свои идеи. Учился в Германии, восхва-
ляет немецкий фашизм.

3. ГУЦЕвИЧ б. п., преподават[ель] динамики, б[ес]п[артийный].— быв[ший] 
белый офицер и офицер царской армии.

4. зЕНКЕвИЧ С. А., профессор химии, б[ес]п[артийный].— бывш[ий] член 
Центр[альной] Рады. Сын попа.

верно:              підпис

ДАХО, ф. п-2, оп.3, спр.10, арк. 20. Копія. Машинопис, рукопис.

д о к у м е н т  №  1 1

Ухвала хаРківського обкомУ кп(б)У

про очищення від класово-ворожих елементів заводів № 135 і хпЗ 
за телеграмою цк кп(б)У

28 жîâòíÿ 1935 ð. 

ОКРЕМА пАпКА  бюРО

ХАРКІвСЬКИй ОбЛАСНИй КОМІТЕТ Кп(б)У

протокол № 95 пакт 1 від 28-го жовтня 1935 р. 

С л у х а л и: про стан парторганізації та командних кадрів на заводі № 135 і Хпз 
(Телеграма ЦК Кп(б)У) (т. т. ЛАзАРЕв, бУзДАЛІН)

висловились: т. т. завалішин; Куколь; буценко; Аров; Соколов; Карлсон; Горяї-
нов; Шабліовський; Мусульбас.

У х в а л и л и: І. Доручити комісії в складі т. т. бУЦЕНКО, КАРЛСОНА, АРОвА, 
ОДИНЦА розробити календарний план для очищення заводів від поляків, німців, 
троцькістів, націоналістів, насамперед тих, що посідають командні керівні посади.

2. Доручити цій-же комісії перевірити факти скупчення німців, поляків, троцькіс-
тів на великих заводах і разом з директорами заводів розробити план очищення за-
водів від цих елементів та подати на затвердження бюро обкому Кп(б)У в 2-декадний 
термін.

3. Доручити зпК заводів № 135 і Хпз в першу чергу перевірити партдокументи 
у комуністів, на яких є компрометуючі матеріали і вирішити питання про їх партійну 
належність.

Секретар обкому Кп(б)У        (ÌÓСÓЛЬБАС). 

ДАХО, ф. п-2, оп.3, спр.11, арк. 36. Оригінал. Друкарський бланк. 
Машинопис, рукопис.
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д о к у м е н т  №  1 2

пРотокол

засідання бюро харківського обкому кп(б)У про очищення  
харківського авіаційного інституту від «класово-ворожих елементів»

3 лèñòîïàäà 1935 ð. 

ОКРЕМА пАпКА бюРО

ХАРКІвСЬКИй ОбЛАСНИй КОМІТЕТ Кп(б)У

протокол № 97 пакт 12 від 3-го листопаду 1935 р. 

С л у х а л и: про очищення ХАІ від класово-ворожих елементів (т. буценко).
У х в а л и л и: 1. подані т. буценко списки осіб командного складу, співробітників 

та студентів ХАІ, що належать вилученню,— затвердити. (Списки додаються).
2. за припущення засміченості ХАІ, і як виключеного з лав партії під час пере-

вірки парт[ійних] документів — КРАСИЛЬНІКОвА, — зняти з роботи директора ХАІ.
3. Доручити МпК детально з’ясувати конкретних винуватців в припущенні засмі-

ченості ХАІ та доповісти на черговому засіданні бюро обкому Кп(б)У.
4. Доручити МпК в декадний термін зміцнити парткерівництво ХАІ.
5. Доручити комісії в складі т. т. зайцева, буценко, Арова разом з парткомітетом 

ХАІ встановити список осіб, що належать вилученню з ХАІ, окремо виділивши по-
ляків і німців.

Секретар обкому Кп(б)У    (МУСУЛЬбАС)
ДАХО, ф. п-2, оп.3, спр.10, арк. 17, 17зв. Копія. бланк. Маши-
нопис, рукопис.

д о к у м е н т  №  1 3

витяг іЗ пРотоколУ Засідання бюРо хаРківського обкомУ кп(б)У

про подальше використання виключених з лав партії
13 люòîгî 1936 ð. 

б ю Р О

ХАРКІвСЬКИй ОбЛАСНИй КОМІТЕТ Кп(б)У

протокол № 120 пакт 17 від 13-го лютого 1936 р. 

С л у х а л и: про роботу виключених з лав партії (ДЕМЧЕНКО).
висловились: т. т. зайцев; Соколов; Камінський.
У х в а л и л и: І. Доручити відділу керівних парторганів обкому КпбУ на нараді 

секретарів РпК дати пояснення про посилку на роботу виключених з лав партії
2. Доручити т. т. зайцеву і НÊÂД (íàäïèñàíî, à Êàì³íñüêîìó çàêðåñлåíî) в 2-тижне-

вий термін. провести розподіл по групам виключених з лав партії. Окремо виділивши 
(çл³ñíó çàêðåñлåíî) ворожу групу та групу, що може бути використана на роботі

Секретар обкому КпбУ   (ДЕМЧЕНКО).
З âлàñíîðóчíèìè âèïðàâлåííÿìè Дåìчåíêà.

ДАХО, ф. п-2, оп.3, спр.11, арк. 41. Оригінал. Друкарський бланк, 
машинопис, рукопис.
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д о к у м е н т  №  1 4

витяг З пРотоколУ

загальних зборів в’язнів 3-ї харківської будколонії нквс  
щодо виявлення «ворогів народу» у табірному середовищі

20 âåðåñíÿ 1936 ð. 

пРОТОКОЛ ОбщЕГО СОбРАНИЯ зАКЛюЧЕННЫХ 3-й ХАРЬКОвСКОй 
СТРОйКОЛОНИИ НКвД ОТ 20-ГО СЕНТЯбРЯ 1936 ГОДА

президиум: передерников, Томах, Носовицкий, Домаренко и власов

повестка дня:

О раскрытии к[онтр]р[еволюционной] группы  
среди заключенных 3-й стройколонии НКвД.

Информация: передерникова

Докладчик характеризует контрреволюционную деятельность троцкистско-зино-
вьевского центра и переходит к вскрытию к[онтр]р[еволюционной] деятельности з[а]
к[ключенных] прошко, Галлера и Серикова. Указанные з[а]к[ключенные] направили 
свою контрреволюционную деятельность на разложение масс заключенных, срывали 
выход на работу а так же вели подготовку к тому, что по выходе на свободу продол-
жать дело Троцкого, зиновьева и Каменева то есть перейти на путь диверсионных 
и террористических актов, направленных против руководителей партии и правитель-
ства. Эти лица были своевременно разоблачены, и их замыслам был положен конец.

Эта группа должна быть отнесена как контрреволюционная и каждый контррево-
люционер к числу врагов народа и должна понести самое суровое наказание.

в прениях по данной информации выступило 5 человек з[а]к[ключенных].<…>
2. Росстальной. в то время как наша страна идет к радостной и счастливой жизни 

эти озлобленные троцкистско-зиновьевские последыши все же не прекратили своей 
преступной контрреволюционной деятельности.

Разбросанные по Советскому Союзу, в том числе и в нашей колонии, [они] про-
водят гнусную подрывную работу. Например, враг народа Сериков, находясь еще 
в Клочковском лагере, на одном из общих политзанятий выступил с заявлением что 
[собой] представляет пятилетка. Она построена на костях и трупах рабочих и что 
раньше жить было лучше и т[ому] п[одобное]. [Сериков] гнусным своим выступле-
нием пытался настроить з[а]к[ключенных] против пятилетки партии и правительства, 
но номер не прошел и об этом было сообщено куда следует. К разоблаченным врагам 
народа требуем от пролетарского суда самой строгой социальной защиты.

3. власов.<…> Сегодня мы заключенные, а завтра морально перевоспитанные 
станем хорошими мастерами соц[иалистической] стройки и будем преданы советской 
власти. Где бы мы не находились, но должны чутко и зорко прислушиваться ко вся-
ким проискам действующих среди нас последышей контрреволюции и врагов народа. 
Клеймя позором,<…> сегодня общим собранием должны требовать от пролетарского 
суда к этим врагам пролетариата самой суровой меры наказания. <…>

5. Стрелецкий. <…> враг не спит, он действует изподтишка, не брезгуя никакими 
средствами против советской власти. Совершенно не случайно прошко чуть ли ни 
через день получает передачи, стоимость которых в 50—60 рублей.

Очевидно, его извне поддерживают его единомышленники и этим платят за его 
вредительскую работу.
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все сознательные и преданные Советской власти з[а]к[ключенные] должны мо-
билизоваться на выявление еще оставшихся в колонии недобитков классового врага 
и разоблачить их до конца, и предлагает требовать самой суровой меры социальной 
защиты к врагам народа и предлагает зафиксировать в протоколе единодушное мне-
ние масс з[а]к[ключенных].

ГДА Сб України, Харків, спр. 033491, арк. 13—15. Копія. Рукопис.

д о к у м е н т  №  1 5

подання

начальника Удб хоУ нквс мазо  
секретарю харківського обкому кп(б)У кудрявцеву  

на арешт касяна я. я., грабовського є. й., наумова в. л.
21 гðóäíÿ 1936 ð. 

Совершенно секретно
Секретарю обкома Кп(б)У 
тов. КУДРЯвЦЕвУ.

прошу поставить вопрос об исключении 
из партии и снятии с работы нижеперечисленных 
участников троцкистско-террористической орга-
низации и санкционировать их арест:

1. КАСЬЯН Яков Яковлевич — начальник 2-го 
свекловичного управления ОблзУ. по показани-
ям арестованного участника Харьковской к[онтр]
р[еволюционной] троцкистской троцкистской терро-
ристической организации щЕЛИНСКОГО, послед-
ний по указанию другого участника организации, 
ныне арестованного — НЕзНАКОМОвА, завербо-
вал в организацию КАСЬЯНА. КАСЬЯН в курсе де-
ятельности организации и принимал активное уча-
стие в осуществлении установки организации в обла-
сти вредительства в сельском хозяйстве. по прямым 
указаниям НЕзНАКОМОвА и щЕЛИНСКОГО, 
летом текущего года КАСЬЯН задержал отправку 
в свекловичные районы ядов (парижской зелени) 
для борьбы с вредителями на полях на 7 дней, что 
привело к гибели около 15 000 га сах[арной ]свеклы.

2. ГРАбОвСКИй — зам[еститель] управляющего Харьковским сахаротре-
стом, член вКп(б). по показаниям арестованного участника Харьковской к[онтр]
р[еволюционной] троцкистской террористической организации щЕЛИНСКОГО, 
участник организации НЕзНАКОМОв в конце 1935 года при вербовке его — щЕ-
ЛИНСКОГО в организацию, сообщил о вербовки им также ГРАбОвСКОГО. ГРА-
бОвСКИй осведомлен о к[онтр]р[еволюционной] деятельности организации и при-
нимал активное участие в осуществлении вредительства в области сельского хозяй-
ства. Гðàáîâñêèй ìîжåò áыòü àðåñòîâàí лèшü ñ ñàíêцèè Нàðêîìïèщåïðîìà. (рукою 
Мазо — ïðèì. óêлàäàчà).

Таємний лист начальника УДб ХОУ 
НКвС секретарю Харківського обкому 
Кп(б)У. Гðóäåíü 1936 ðîêó
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3. НАУМОв — бывш[ий] зав[едующий] особым сектором, член Кп(б)У. по по-
казаниям арестованного участника Харьковской к[онтр]р[еволюционной] троцкист-
ской террористической организации — щЕЛИНСКОГО, НАУМОв является членом 
организации, был завербован НЕзНАКОМОвЫМ. по показаниям участника, ныне 
арестованного, организации — жУРЛИвОГО, последний по поручению участника 
украинской троцкистско-террористической организации МУСУЛЬбАСА связался 
с НАУМОвЫМ и совместно с ним проводил контрреволюционную работу.

Начальник Харьковского облуправления НКвД, 
комиссар государственной безопасности 3-го ранга ï³äïèñ МАзО

21/ХІІ-[19]36 г.

ДАХО, ф. п-2, оп. 1, спр. 586, арк. 110, 111. Оригінал. Машинопис.

д о к у м е н т  №  1 6

Заява ЗасУдЖеного олійника в. с.

голові харківського облсуду про термінове взяття його під-варту  
через скрутний матеріальний стан родини

26 гðóäíÿ 1936 ð. 

председателю спецколегии Харьков[ского] 
обл[астного] суда
осужденного Олейника валерьяна Семеновича

зАЯвЛЕНИЕ

26 декабря 1936 года мне был суд, приговорен к лишению свободы на 2 года и год 
лишения прав. Кассации я не подаю. Убедительно прошу вас отдать распоряжение 
о взятии меня под стражу для отбытия наказания, ибо через трудное финансовое по-
ложение я являюсь бременем своей семьи.

Осужденный ï³äïèñ 29.12.1936 г.

ГДА Сб України, Харків, спр. 034759, арк. 116. Оригінал. Рукопис.

д о к у м е н т  №  1 7

повідомлення наЧальника 1-го відділення Рсм м. хаРкова

голові харківського облсуду про взяття під-варту  
засудженого олійника в. с.

24 лèñòîïàäà 1937 ð. 

1-е отделение милиции г. Харькова  
24.11.1937 г. 

за № 944

в спецколлегию ХОС. 1-е отд[еление] РК милиции сообщает, что осужденный 
Олейник валерьян Семенович направлен в тюрьму № 2 15 июля 1937 года.

Нач[альник] 1-го отд[еления] ï³äïèñ      Секретар ï³äïèñ

ГДА Сб України, Харків, спр. 034759, арк. 144. Оригінал. Рукопис.
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д о к у м е н т  №  1 8

додаток до Ухвали особливої наРади пРи нквс сРсР

зі списком місцевостей, заборонених для проживання висланим особам
1936 ð³ê

пРИЛОжЕНИЕ №2

С п И С О К  №  2

МЕСТНОСТЕй, в КОТОРЫХ зАпРЕщАЕТСЯ пРОжИвАТЬ ЛИЦАМ, 
вЫСЛАННЫМ пОСТАНОвЛЕНИЕМ ОСОбОГО СОвЕщАНИЯ пРИ НКвД СССР.

 1) все пограничные области вдоль сухопутных и морских границ Союза ССР, 
запретные зоны.

 2) Москва и 100-километровая полоса вокруг г. Москвы.
 3) Ленинград и 100-километровая полоса вокруг Ленинграда.
 4) Киев и 50-километровая полоса вокруг г. Киева.
 5) Харьков и 50-километровая полоса вокруг г. Харькова.
 6) Тбилиси и 50-километровая полоса вокруг г. Тбилиси.
 7) баку и 50-километровая полоса вокруг г. баку.
 8) Ереван и 50-километровая полоса вокруг г. Еревана.
 9) Минск и 50-километровая полоса вокруг г. Минска.
10) Ташкент и 50-километровая полоса вокруг г. Ташкента.
11) Ашхабад и 50-километровая полоса вокруг г. Ашхабада.
12) Сталинабад и 50-километровая полоса вокруг г. Сталинабада.
13) Алма-Ата и 50 километровая полоса вокруг г. Алма-Аты.
14) Фрунзе и 50-километровая полоса вокруг г. Фрунзе.
15) Ростов-н/Lону и 50-километровая полоса вокруг г. Ростов-н/Дону.
16) Сочи и Минераловодская группа курортов.
17) Горький.
18) Тула.
19) Ярославль.
20) Калинин.
21) Сталинград.
22) Свердловск.
23) Магнитогорск.
24) Челябинск.
25. пермь.
26. Грозный.
27. Смоленск.
28. Куйбышев.
29. Днепропетровск.
30. запорожье.
31. Сталино.
32. петрозаводск.
33. ворошиловград.
34. винница.
35. воронеж.
36. Орел.
37. Карачев.
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38. Молотово.
39. Красноярск.
40. Саратов.
41. Казань.
42. Ижевск.
43. Иваново.

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 5, спр. 1190, арк. 4. Копія. Склограф.

д о к у м е н т  №  1 9

Ухвала

харківського обкому кп(б)У про припинення спроб спецпереселенців 
повернення до прикордонної смуги

17 áåðåçíÿ 1937 ð. 

б ю Р О

ХАРКІвСЬКИй ОбЛАСНИй КОМІТЕТ Кп(б)У

Ïðîòîêîл ¹ 200 ïàêò 26 â³ä 17-гî áåðåçíÿ 1937 ð. 

С л у х а л и: про спецпереселенців (т. Налімов).
висловились: башкатов; прядченко
У х в а л и л и: Доручити партгрупі облвиконкому розробити міроприємства [захо-

ди — Óêл.]  до припинення спроб спецпереселенців повернення до кордону.
Доручити с. г. відділу обкому Кп(б)У спільно з відповідними секретарями РК 

Кп(б)У розробити міроприємства по проведенню політичної роботи в районах, де 
є спецпереселенці.

Секретар обкому Кп(б)У     ï³äïèñ

ДАХО ф. п-2, оп.3, спр.11, арк. 60. Оригінал. Друкарський бланк. 
Машинопис, рукопис.

д о к у м е н т  №  2 0

витяг

із стенограми звіту харківського обкому кп(б)У 3-й обласній парт-
конференції про «викорінення троцькістів, шкідників» у партапараті

18 òðàâíÿ 1937 ð. 

СОСТОЯНИЕ пАРТИйНОй РАбОТЫ ОбЛАСТИ

Анализ вопросов, решенных на бюро обкома Кп(б)У за первые 2—3 мес[яца] 
отчетного периода, показывает, что бюро обкома и его отделы, по существу, не ру-
ководствовались указаниями ЦК вКп(б) и ЦК Кп(б)У об улучшении организаци-
онно-партийной работы, не сделали для себя и для всей областной парторганизации 
всех выводов из уроков проверки и обмена партдокументов, что особенно важно, 
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не только не выполнили, но и скрыли от всей парторганизации указание вождя пар-
тии товарища СТАЛИНА об отставании партийной работы в области. <...>

Это нашло особенно яркое выражение, прежде всего в работе отдела руководящих 
парторганов обкома партии. в последнее время вскрыты факты почти полного разва-
ла партийной работы в таких организациях, как Лубенская и золочевская. <...>  Отдел 
руководящих парторганов обкома был засорен работниками (из 16 чел[овек] — 12), 
социальное и политическое прошлое которых порочило их, как коммунистов (служба 
в белой армии, выходцы из других партий, притупление бдительности и т. д.).

в руководстве обкома, Харьковского горкома Кп(б)У и некоторых райкомов 
оказались заклятые враги партии — троцкисты-террористы, проводившие подрывную 
контрреволюционную работу и расставлявшие с этой целью свои кадры на решающих 
участках партийной, советской и хозяйственной работы в области и районах (аппарат 
обкома и горкома Кп(б)У, Ленинский, Октябрьский райкомы Кп(б)У, Харьковский 
и Сумской горсоветы, трест «Кокс», трест «Сталь» и др.).

Обсуждение письма ЦК вКп(б) от 29.УІІ вскрыло в ряде парторганизаций 
г. Харькова и области наличие контрреволюционных групп и одиночек троцкистов-
террористов и вредителей, свивших себе гнезда на крупнейших предприятиях г. Харь-
кова и районов области (Хпз, фабрика Тинякова, 5-я обувная фабрика, Крюковский 
вагоностроительный завод, полтавский паровозостроительный завод и т. д.), и полу-
чивших возможность проводить свою к[онтр]р[еволюционную] подрывную работу, 
благодаря попустительству и потере бдительности со стороны бывшего руководства 
обкома.

проводя решительную борьбу за дальнейшее разоблачение и выкорчевывание 
остатков контрреволюционного троцкистского охвостья, областной комитет пар-
тии при помощи органов НКвД уже в последнее время вскрыл [и] разоблачил ряд 
троцкистов-террористов, работавших в аппарате обкома Кп(б)У: НЕзНАКОМО-
вА — быв[шего] зам[естителя] зав[едующего] сельхозотделом обкома; КАРпИН-
СКУю — бывш[его] зам[естителя] зав[едующего] ОРпО обкома; ТАЛИМОНОвА, 
СЛАДКОвСКОГО и пАвЛОвА — бывш[ие] помощники секретарей обкома Дем-
ченко и Мусульбаса, ЦАЛКИНА — бывш[его] зав[едующего] совхозным секто-
ром сельхозотдела; НАУМОвА в. Л. — бывш[его] зав[едующего] особым сектором  
обкома партии, жУРЛИвОГО — бывш[его] второго секретаря Октябрьского РК 
Кп(б)У и ГРАбОвСКОГО — бывш[его] инструктора ОРпО обкома. Эти злейшие 
враги проводили линию на то, чтобы насаждать на ответственные участки работы 
троцкистов-террористов, вредителей, срывать мероприятия по промышленному, кол-
хозному и совхозному строительству и по выражению одного из них (НЕзНАКОМО-
вА) проводить установку Мусульбаса «наблюдать, мешать и вредить».

за последнее время также вскрыта и разоблачена контрреволюционная троцкист-
ская, вредительская организация на южной ж[елезной] д[ороге], возглавлявшаяся 
б[ывшим] начальником политотдела южной — троцкистом-террористом РАИСО-
вЫМ и в которой активное участие принимали — начальник политотдела ст. Основа 
РЫвКИН и его помощник ДЬЯЧЕНКО и ряд других работников дороги.

Обком Кп(б)У считает, что далеко не все еще враги партии и их последыши, ору-
дующие в Харьковской организации, разоблачены и ликвидированы до конца. <…>

Необходимо указать, что управляющий ХОТРАНСа А. С. Енукидзе создал в тресте 
неделовую обстановку. Енукидзе вел себя на этой работе, как двурушник, связывался 
с к.р. элементами и в ряде случаев открыто проводил антисоветскую пропаганду. Се-
кретарь парткома ХОТРАНСа Тарасов от работы отстранен. <…>

ДАХО, ф. п-2, оп. 1, спр. 621, арк. 20—22. Стенограма. Оригінал. 
Машинопис.
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д о к у м е н т  №  2 1

витяг іЗ стеногРами доповіді наЧальника Удб хоУ нквс маЗо с. с.

3-й харківській обласній конференції кп(б)У
19 òðàâíÿ 1937 ð. 

тов. маЗо.— Идиотская болезнь беспечности, которой мы в той или иной сте-
пени болели, значительное опоздание органов НКвД в деле раскрытия вражеской 
работы троцкистов, правых, невыполнение прямых указаний товарища СТАЛИНА, 
неоднократно предупреждавшего нас относительно контрреволюционной активности 
троцкистов, о необходимости революционной большевистской бдительности — все 
это привело и в Харькове к чрезвычайно большой засоренности партийных, совет-
ских и хозяйственных аппаратов злейшими врагами рабочего класса.

Я не собираюсь перечислять троцкистов и правых, вскрытых в г. Харькове — об 
этом неоднократно говорилось и эти данные приводил т. Гикало, я хочу только на-
помнить, что и в целом ряде районов нашей области вскрыто ряд троцкистских 
групп, в целом ряде районов во главе советских и партийных организаций стояли 
троцкисты — в Сумах, Кременчуге, полтаве, Изюме, золочеве и в целом ряде других 
районов.

Нужно добавить, что особенно в районах, нужно прямо сказать, бдительность 
партийных организаций также чрезвычайно низка и где органы НКвД — к тому же 
еще слабее, чем в г. Харькове, что мы здесь еще будем иметь, несомненно, ряд сюр-
призов в части того, что на руководящей работе там сидит целый ряд врагов.

Я напоминаю об этом потому, что я хочу остановиться на одном объяснении, 
которое дают целый ряд товарищей, которые пытаются объяснить, почему они прозе-
вали, проглядели работу этих троцкистов. Сплошь и рядом мы слышим, что эти враги 
очень тонко замаскировались, говорят эти товарищи, что не было никакой возмож-
ности вскрыть этих врагов. Наши данные говорят о совершенно противоположном.

по всем основным фактам у нас имеются данные, что еще в свое время, задолго 
до того, как работа этих врагов была вскрыта, целый ряд членов партии, трудящихся, 
неоднократно поднимали вопрос о вражеской работе этих троцкистов и правых на-
ционалистов и др. в этом смысле жаловаться на отсутствие бдительности у масс нет 
никаких оснований, но это отсутствие бдительности полностью обнаружили те или 
иные руководители.

Я хочу привести только примеры по фактам, которые наиболее известны. возь-
мите фигуру Незнакомова, который долгое время бесконтрольно руководил с[ельско]
х[озяйственным] отделом обкома. ведь Незнакомова задолго до того, как он был ули-
чен и арестован, целый ряд товарищей разоблачали.

был целый ряд сигналов относительно того, что та линия, которую Незнакомов 
проводит, линия не партийная. был целый ряд жалоб райпарторганизаций на Незна-
комова. Наконец, в самом обкоме тов. павлюченок, инструктор обкома, достаточно 
резко вскрывал всю эту группу во главе с Незнакомовым, которая засела в сельхозот-
деле обкома.

возьмите богуцкого, камни вопиют о вредительстве богуцкого в Харьковском 
горсовете. Это пренебрежение к нуждам населения, которое проявил богуцкий, вре-
дительские директивы, которые он давал по работе горсовета, все это должно было 
привести к вскрытию богуцкого, как врага значительно раньше.

Шаленный, председатель золочевского РИКа, который довел район до чрезвы-
чайно большого прорыва. Не даром на заседании бюро обкома секретарь, посланный 
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туда обкомом и приехавший, и информировавший о состоянии работы сразу указал 
на то противодействие, которое оказывалось Шаленным.

заславский, директор Свеклотреста, хваленный работник, которого очень рекла-
мировали. Сейчас оказывается, что Харьковский свеклотрест за 1936 год будет иметь 
до 30 миллионов убытка. Целый ряд сигналов, которые шли с совхозов указывали 
на вредительское планирование, руководство со стороны треста.

Хочу также привести дело германского шпиона виклейна, который работал 
на Сумском машиностроительном заводе им. Фрунзе. Это германский подданный, 
член национал-социалистической партии, который вступил в фашистскую партию 
до прихода Гитлера к власти. Агент гестапо работает в Сумах на таком заводе. Что 
должна парторганизация сделать, что должно сделать руководство завода, дирек-
тор завода, когда имели дело с такого рода вредителем, который не маскировался. 
по крайней мере взяли бы его под контроль. виклейн из Сум проводил чрезвычайно 
большую работу и по Харькову. Он — доверенное лицо германской разведки. помимо 
того, что вербовал своих людей, он использовал доверчивость целого ряда коммуни-
стов и беспартийных, которых он не вербовал, но пользовался их болтливостью, со-
бирал данные особого порядка.

в Оболонском районе вскрыта совершенно оформленная организация, которая 
называлась украинской социал-демократической партией, там было до 20 человек. 
Эта организация проводила вербовку, создавала типографию, собирала деньги, со-
ставляла программу и устав. Начала выпускать листовки. все это проводилось в поме-
щении сельбуда в районном центре, в редакции районной газеты, буквально на глазах 
районных работников.

И сейчас еще, после этих уроков, которые мы имели в ряде фактов, отсутствует 
элементарная бдительность.

На таком важном заводе, каким является завод № 183, тов. ГИКАЛО перечислил 
ту группу, которая была вскрыта и которая снята с этого завода. после всего этого, 
когда вопрос состояния партработы обсуждался партийными органами, после всего 
в тракторном отделе этого завода, буквально на глазах у всех, в присутствии ряда 
коммунистов и комсомольцев фашисты проводили контрреволюционную работу,— 
фашистскую террористическую пропаганду. Это происходит на оборонном заводе. 
все эти члены партии и комсомольцы никак не реагировали, не только не сообщили 
в соответствующие органы, но не давали отпора там в этом же отделе контрреволю-
ционным действиям этой группы. Доходило дело до того, что совершенно наглядно 
не прикрыто они действовали. Я не буду приводить всех гнусных заявлений и всех их 
лозунгов, они заявляли «зачем я буду подписываться на газету «Коммунист» когда я 
фашист» или произносили фашистские приветствия. все коммунисты посмеивались, 
никто на это дело не реагировал.

Я хочу коснуться вопроса о положении в школах. здесь об этом тов. Гикало го-
ворил. Я бы хотел привести несколько фактов. за положение в школах на нас лежит 
большая ответственность: Если в ряде школ сейчас наблюдается ряд фактов антисо-
ветского порядка со стороны учащихся 6—7 классов и старших классов, то целиком 
за это несем ответственность мы, в первую очередь комсомол. На городской конфе-
ренции критиковали комсомол за состояние школ. У меня впечатление такое, что 
комсомол до конца не понял значение этой работы.

происходит ряд безобразных вещей: под влиянием ли своих родителей, контрре-
волюционно настроенных, знакомых, под влиянием ли учителей, которые не всегда 
подобраны как следует или по другим причинам, но в целом ряде школ мы имеем 
очень тревожные сигналы. Составляются листовки, создаются антисоветские органи-
зации.
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возьмите в полтаве по нескольким школам собралась группа учеников и на-
звалась союзом украинских еврейских националистов. Составила целую программу 
действий о выселении великорусов из Украины и т. д.

в Харькове — организация назвавшая себя союзом секретного товарищества.
Товарищи, когда мы анализируем эти факты, то мы видим и встречаемся со сквер-

ной работой комсомольских организаций в этих школах.
Я считаю, что вопрос идет о школе, вопрос идет о новом поколении, о борьбе 

за нашу смену и этот вопрос нужно поставить чрезвычайно резко. <…>
Я хочу коснуться вопроса о подготовке к выборам. Те материалы, которые мы со-

брали, говорят о необходимости самых срочных и самых эффективных действенных 
мер. в подавляющем большинстве случаев, во всех районах Харьковской области 
подготовка к выборам сводилась к созданию кружков по изучению Сталинской Кон-
ституции.

Но нужно прямо сказать, что даже эти кружки никто не контролирует — как пра-
вило, они оказались вне руководства партийной организации и целый ряд кружков 
после одного-двух занятий совершенно прекратили свою работу. больше того, в ряде 
районов в качестве руководителей по руководству этими кружками приглашались 
самые активные контрреволюционеры. в Карловском районе руководителем кружка 
по изучению Сталинской Конституции назначен националист петренко, использо-
вавший занятия кружка для самой бешеной агитации против Сталинской Конститу-
ции. в совхозе «большевик» вернувшийся из ссылки националист Овчаренко пригла-
шается в качестве руководителя кружка. Тоже самое в ряде других районов.

в результате этого, если антисоветские элементы, церковники, сектанты прекрас-
но знают все статьи Конституции, прекрасно изучили ее, то в ряде случаев стаханов-
цы полей, низовые активисты, до сих пор Сталинской Конституции не изучили.

О подготовке к выборам по существу. Конечно, исключительное значение приоб-
ретает вопрос о низовом советском активе и роли его в будущих выборах. вот, когда 
мы проанализировали данные, имеющиеся у нас, мы увидели, что во многих районах 
часто низовой актив, в том числе председатели сельсоветов, пред[седатели] колхозов, 
уже на практической работе чрезвычайно сильно скомпрометировали в глазах колхоз-
ной массы. в результате грубого администрирования, нечуткого отношения к нуждам 
масс, в результате морально-бытового разложения часто низовой актив связан с чуж-
дыми элементами и т. д. <…> Товарищи, это массовое явление по всем районам, 
можно прямо сказать: без нашего организованного влияния, партийного и советского 
сейчас готовятся кандидатуры на пост сельсовета. Конечно, подавляющее большин-
ство, об этом нечего говорить, я не хочу, чтобы меня превратно поняли, будет голосо-
вать за наши кандидатуры, но это, отнюдь не означает, что руководители райисполко-
мов и парткомов должны сидеть сложа руки и не предпринимать ничего, чтобы своим 
влиянием побороть то враждебное влияние, которое подготовляется. <…>

в руководстве сельсоветов имеется большая засоренность классово-чуждыми эле-
ментами, которые действуют на руку классовым врагам и районное руководство, ког-
да нужно было, не сделало организационных выводов, не очищает низовой советский 
аппарат. Не буду приводить примеров за краткостью времени.

Кто проявляет сейчас большую активность в связи с предстоящими выборами? 
прежде всего очень большую активность сейчас проявляют бывшие коммунисты, 
бывшие руководящие работники — пред[седатели] сельсоветов, пред[седатели] колхо-
зов, которые по разным причинам сняты, то ли по вопросам разложения, то ли по во-
просам политического порядка, но сняты, находятся не у дел и проявляют бешеную 
активность с целью смены теперешнего руководства, его дискредитации. примеров, 
опять таки, не буду приводить для сокращения времени.
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Очень интересно, что сейчас подняли голову бывшие эсеры и небольшие, но все 
же имеющиеся эсеровские группы. Они выбросили лозунг: советы без коммунистов 
и ведут также активную агитацию против нашей партии за подготовку выборов в со-
веты. в Купянском районе в селе Синиха выступил быв[ший] эсер на заседании 
сельсовета и прямо заявляет: «нам нужны советы без коммунистов. партия нами не 
управляет, по новой Конституции народ сам управляет, может выбрать тех, кого счи-
тает достойными». Тоже в Хорольском районе и других.

Тов. Гикало остановился на активности церковников и сектантов. пока ничего 
агитации церковников мы не противопоставляем, они в ряде районов проявляют 
бешеную активность. в г. зинькове появился поп, который прибыл со специальным 
заданием из полтавы — подготовить верующих к выборам. Церковники развивают 
работу по открытию церквей, развивают антисоветскую агитацию и т. д. …

Сейчас проходили выборы сельпо. в Ромодановском районе была выставлена 
кандидатура райпарткомом. выборы плохо подготовили, и получилось положение, 
что при поддержке некоторых коммунистов, которые тоже выступили против кан-
дидатуры, выставленной райпарткомом, эта кандидатура была провалена. Есть ряд 
других сигналов, которые говорят, что с этим делом надо спешить. Конечно, подавля-
ющее большинство верующих будет голосовать за наши кандидатуры, но, товарищи, 
нужно все же понять, что в наших условиях церковь является единственной легальной 
несоветской организацией в нашем Советском Союзе и, совершенно естественно, эти 
легальные возможности будут широчайшим образом использованы.

Я хочу привести пример приспособления к нашим условиям. Учитывая колоссаль-
ную популярность Сталинской Конституции, учитывая популярность нашей партии, 
учитывая, что прямой контрреволюционный подход не встретит никакого отзвука, мы 
имеем такие факты: распространяются листовки, которые говорят о необходимости 
создания «беспартийного большевистского блока», при чем говорится: «фундаментом 
Советского Союза должна быть Сталинская Конституция, за исключением статей, 
противоречащих шести нижеуказанным пунктам нашей программы». потом идет 
развернутая контрреволюционная программа — организация политических партий 
и т. д. Кончается эта листовка: «голосуйте при выборах в верховный Совет за членов 
б. б. б.» это «блок беспартийных большевиков».

Меньшевики, которые в Харькове в старые времена были очень сильны, которые 
были сильно разгромлены, сейчас также в связи с наступающими выборами подня-
ли сильно голову. Есть данные, что вообще все эти антисоветские группы пытаются 
на Украине создать избирательный блок, чтобы противопоставить его нашей партии. 
Троцкисты, остатки троцкистов, националисты, украинские в первую очередь, которые 
развернули бешеную деятельность, украинские националисты, которые стоят полно-
стью на фашистских позициях, на позициях террора и диверсии, вероятно, не откажут-
ся при случае использовать все легальные возможности и в первую очередь — выборы.

Я хочу два слова сказать и насчет еврейских националистов, старая партия, партия 
синистов-социалистов, буржуазная еврейская националистическая партия не закон-
чила своего существования в начале революции, а продолжала подпольную деятель-
ность, созывала конференции до самого последнего времени. Эта партия созывала 
конференции в 1923, 1926 и в 1931 году. С 1930 года они официально приняли про-
грамму правых полностью и в последнее время, в связи с репрессиями в отношении 
троцкистского блока, целые группы этой еврейской партии «объединенцев», как они 
себя назвали, стали защищать программную установку террора. Еврейские нацио-
налисты, имеющие связь с заграницей, в таком городе как Кременчуг, где имеются 
компактные массы еврейского населения, попытаются, возможно, провести опреде-
ленный ряд мероприятий.
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Немецкие националисты среди немецкого населения, которое имеется в СССР, 
и в промышленности, на целом ряде заводов также имеют свои организации. На ряде 
заводов вскрыты совершенно оформившиеся немецкие фашистские группы, я бы 
сказал, ячейки, немецкой национал-фашистской партии.

<…> подготовка к выборам, это беспощадная борьба с врагами. Это максималь-
ное усиление бдительности.

Тов. Гикало развернул перед конференцией большую действенную программу 
действий для того, чтобы выполнить указания Центрального Комитета и товарища 
СТАЛИНА. Решающим условием для выполнения этой программы является макси-
мальное усиление большевистской революционной бдительности.

ДАХО, ф. п-2, оп. 1, спр. 610, арк. 129—141. Стенограма. Оригінал. 
Машинопис.

д о к у м е н т  №  2 2

витяг іЗ стеногРами вистУпУ 

на 3-ій харківській обласній конференції кп(б)У директора  
інституту радянського будівництва та права с. м. канарського  
про кількість виключених за політичними мотивами викладачів

19 òðàâíÿ 1937 ð. 

Я являюсь директором института советского строительства и права, где специ-
альные дисциплины составляют 75 % в учебном плане, а социально-экономические 
дисциплины 25 %.

за период времени с 1934 по 1937 год мы выгнали из института 20 преподавателей, 
которые извращали преподавание или оказались просто врагами. Из числа удаленных 
по специальным предметам было 5 преподавателей, или 25 %, а по социально-эконо-
мическим дисциплинам — 15 преподавателей, или 75 %. Это показывает, что вопросу 
социально-экономических дисциплин надо уделить больше внимания.

ДАХО, ф. п-2, оп. 1, спр. 609, арк. 73. Стенограма. Машинопис.

д о к у м е н т  №  2 3

акт

начальника 3 відділення 4 відділу Удб хоУ нквс ф. о. цветухіна  
про відправлення заарештованого  я. о. мельничука до карцеру  

терміном на 10 діб
13 лèïíÿ 1937 ð. 

10 суток КАРЦЕРА

АКТ

1937 года, июля, 13 дня. Я, начальник 3[-го] отд[еления] [4-го отдела] Харьковско-
го обл[астного] управ[авления] НКвД — лейтенант госуд[арственной] безопасности 
Цветухин, составил настоящий акт в том, что находящийся на допросе сего числа 
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обвиняемый Мельничук Ярослав Онуфриевич в грубой форме отвечал на заданные 
ему вопросы рассказать правдиво следствию о его шпионской деятельности.

заявил, что он выдумывать не будет, несмотря на то, что якобы следствие застав-
ляет его это делать.

Оскорблял следователя и отказывался отвечать на вопросы о его шпионской де-
ятельности.

О чем и составлен настоящий акт.

Начальник 3[-го] отд[еления] 4[-го] отд[ела], 
лейтенант гос[ударственной] без[опасности]            ï³äïèñ

Акт мне прочитан.          ï³äïèñ

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 5, спр. 3445, арк. 91. Оригінал. Рукопис.

д о к у м е н т  №  2 4

витяги З Щоденника

доцента кафедри історії політекономії хдУ а. т. бузаня,  
вилученого при арешті 11 січня 1937 р. 

1932—1934 ðð.

<...> 1/4-[19]33 г. Опять про село. приехал в. Л., рассказывает интересные вещи. 
Люди умирают каждый день, по 2—3 человека. Едят отходы буряка от сахарных за-
водов, мякину, вплоть до древесных опилок. И все-таки в ямах есть закопано зерно. 
в близлежащем колхозе, который выполнил план, обстоит все благополучно, даже не 
голодают. в. Л. отмечает, что, несмотря на убийственный голод и большую смерт-
ность, антисоветских настроений не наблюдается. Даже, наоборот, в разговорах про-
скальзывают такие нотки, что вот мол мы наказаны за свой собственный саботаж. 
Очень хотят сеять хлеб. Но сеять нечем. Надо полагать, зерно ввезут.

5/4-[19]33 г. в январе мне пришлось быть в Москве. первый раз за 4 года. Сколь-
ко этот город пожирает народных средств — уму непостижимо <…>

в Москве живет три миллиона народу, из которых нужны, по-моему (то есть, 
рабочие заводов, работники центральных учреждений и т. д.) не больше одного мил-
лиона. 2 миллиона сидят паразитами на шее Советского Союза, пожирая огромное 
количество средств, в которых отказывают населению индустриальных районов. <…>

10/4-[19]33 г. Раскрыта ГпУ контрреволюционная организация по вредительству 
электростанций и строек. Газеты переполнены этим.

ГпУ это не люди, а какие-то черти в военных формах. Аппарат, работающий как 
волы и, по-моему, превосходящий по своим качествам все политически охранные 
учреждения других стран; хотя и имеется глубокая разница между ними. Откинувши 
все надстройки, как-то прекрасное снабжение, огромные привилегии, теплые места 
и т. д. ГпУ работает на фундаменте чекистских традиций, являясь подлинным оком 
революции. Я думаю, что не ошибусь, если заявлю, что ГпУ это один из отделов ЦК 
партии. в этом и есть его особенность. полиция капитал[листических] стран является 
наемником правительства, а ГпУ является органом Коммун[истической] партии.

в. Г. является типичным чекистом. Он в беседах со мной посвящает меня (в пре-
делах возможного) в то, как им приходиться работать. Сейчас, например, ГпУ при-
нимает активнейшее участие в полькампании и работают буквально днем и ночью. 
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И, по-моему, они делают гораздо больше, чем командируемые на это рядовые пар-
тийцы, ибо система и дисциплинированность их работы чрезвычайно велика. Это 
люди регламента и минут, у них слова «нет» не существует, у них все получается.

13/5-[19]33 г. весь культурный мир Харькова взволнован трагическим событием. 
застрелился писатель Хвильовий, являвшийся, несомненно, крупнейшим художни-
ком слова среди украинских писателей. по поводу его смерти ходят самые различ-
ные слухи и мнения. Говорят, что его затравили, что он не выдержал «московско- 
постышевского нажима» и т. д. Я мало значения придаю этим мнениям. Считаю, что 
эксцесс был следствием внутреннего конфликта. по поводу сказанного постышевым 
о том, что культура на Украине идет под лозунгом «Н а ц и о н а л ь н а я  п о  с о д е р -
ж а н и ю  и  и н т е р н а ц и о н а л ь н а я  п о  ф о р м е» (буквально), по поводу этого 
в литературных кругах острят словами Кулиша, что, мол: «Тетя Мотя заговорила». 
Острота меткая, но я все же думаю, что если тетю Мотю в данном случае олице-
творяет постышев, то она (тетя Мотя) далеко не плохая женщина. И в данное время 
поговорить ей на Украине не вредно и своевременно.

15/5-[19]33 г. Когда идешь поздно вечером домой, то под каждой подворотней, 
под каждым крыльцом видишь спящих оборванных крестьян. Это они пришли 
в город за хлебом. Неслыханное бедствие эти крестьяне, часто они умирают прямо 
на улице, особенно дети. за городом, в бараках Красный крест собрал 2000 детей, 
из которых каждый день умирают 20—25 человек. вчера видел, как у нас под ворота-
ми умирал мальчик лет 12—13.

Я вспоминаю, как полтора-два года назад мы, студенты, ездили в колхоз работать 
на поле. Работали весело, с песнями, с шутками. Молодежь.

На поле появилась кучка крестьянских парней, которые, лузгая семечки и погля-
дывая на нас — лениво переговаривались. Мы им задали вопрос: почему они не рабо-
тают и почему вообще на поле ни одного крестьянина, кроме колхозного начальства, 
не видно. Один из них ответил: «ви за нас попрацюєте!»,— остальные засмеялись. Это 
был смех непримиримого врага, который вызвал во мне бурю возмущения и ненави-
сти. И как же теперь этот побежденный и вымирающий враг жалок и ужасен в своем 
голодном нашествии на город. в каком огромном идейном недоумении и растерян-
ности я нахожусь сейчас. С одной стороны, я не могу простить тем парням их смеха, 
с другой стороны я не могу без содрогания смотреть на умирающих детей. Интуицией 
я чувствую, что нужно делать так, как говорит постышев, но одной интуиции мне 
мало, мне нужна четкая формулировка свершающегося [происходящего — Óêл.] Га-
зеты и собрания, безусловно, этого не дают. Нужен авторитетный товарищ, который 
в интимно-дружеской беседе привел бы мои мысли в порядок. Таким мог бы быть 
мой отец, но он почему-то предоставляет мне докапываться самому. Может быть это 
и лучше.

22/8-[19]34 г. Рылся в ящике и наткнулся на эту тетрадь. Не писал целый год. 
прочел с большим интересом. Считаю, что нужно продолжать. постараюсь в двух 
словах охватить все, что было за год замечательного.

Огромный урожай и непреклонная политика партии сделали свое дело. Сейчас 
если еще не все налажено, то, во всяком случае, жить значительно легче и (это самое 
главное) чувствуется, что построенная система стоит на невероятно мощном фунда-
менте. Страна имеет мощную индустрию, защищена мощной, самой сильной в мире, 
армией, и правительство пользуется безмерным уважением и даже, пожалуй, прекло-
нением со стороны граждан. Думаю, что не ошибаюсь в оценке. весь этот год был 
отмечен победами. Радостно читать газеты. весь мир, все страны открыто признают 
наше превосходство: начиная с наших полярных экспедиций и кончая спортивными 
мировыми рекордами и харьковскими патефонами.
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был я на селе в великую осень 1933 года. Сам все видел: и как умирают, и как 
работают. Удивительно, как пребывание там привело мои мысли в порядок. Сейчас 
спокоен. Очень хочется подольше жить, чтобы побольше видеть.

Я теперь не сомневаюсь, что первый стратоплан полетит из нашей страны. Я ясно 
ощущаю, сколь неограниченны наши возможности.

Я начал учиться в 1 году пятилетки (первой), и окончил в последнем — являюсь 
так сказать, детищем 1-й пятилетки. Теперь работаю.

Работать очень хочется.
Харьков уже больше не столица, здесь теперь значительно тише. Город похож 

на добродетельную старую деву. Строго затянут в асфальт. Кружевные воротнички 
из цветочных клумб, подчеркнуто чист и размерен в движении. Для работника науч-
ного труда лучшего города не найти.

Очень хочется хорошо работать. вот это прелюдия к [19]34/35 уч[ебном] году.
Дальше буду отмечать всякие события: как крупные, так и мелкие, как хорошие, 

так и досадные.

ДАХО, ф. Р-6452, оп.1, спр. 5276, конверт. Оригінал. Рукопис.

д о к у м е н т  №  2 5

витяги З листа овЧаРова г. ф. 

наркому внутрішніх справ сРсР єжову м. і.  
про боротьбу з контрреволюційними націоналістичними проявами 

в українській літературі [у 1928—1934 роках]
28 гðóäíÿ 1937 ð. — 14 ñ³чíÿ 1938 ð. 

Несколько лет с 1927 года, я работал в области украинской литературы, был в со-
ставе руководства литературных организаций и учреждений, активно боролся за ли-
нию партии в литературе против националистов, троцкистов и т.д. знаю много лиц, 
фактов и обстоятельств литературной жизни до 1934 года, особенно интересовался 
и изучил деятельность в литературе теперь разоблаченных врагов народа Любченко, 
Хвыли, Микитенко, Кулика, Коряка, щупака, Коваленко и др[угих] и их неразобла-
ченных соратников Кириленко, Усенко, Городской, Фефер и др.

в свое время я старался способствовать их разоблачению. Некоторые факты 
и обстоятельства, касающиеся их разоблачения изложены в документе «Материалы 
к апелляции», который при сем прилагается. прошу с ним ознакомиться и, если он 
дает что-либо новое, использовать его. в этом документе я мог использовать лишь 
часть материалов, которыми располагаю.

Я считаю своим долгом сделать все от меня зависящее, чтобы эта группа врагов 
народа, как и другие, в том числе и их приспешники, еще не разоблаченные, были 
разоблачены и разгромлены до конца.

Я готов предоставить себя для этой цели в полное ваше распоряжение, и действо-
вать теми методами, которые окажутся наиболее целесообразными, как специальны-
ми методами борьбы, так и публичными вплоть до выступления со свидетельскими 
показаниями на суде о фактах, которые мне известны.

«14» января 1938 г. ï³äïèñ
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ОвЧАРОв Григорий Филатович, бывш[ий] член вКп(б) с 1921 по 1934, литера-
турный критик, старший научный сотрудник кафедры литературы и искусств вУАМ-
ЛИНа с 1930 по 1933 год, член руководства вУСпп и тд .

Решением Особого Совещания НКвД СССР от 26.IV.35 г. заключен в лагерь 
на 3 года за участие в к[онтр]р[еволюционной] организации.

Срок заключения отбыл, из под стражи освобожден 20.ХІІ.37 г.

Чибью Коми АССР.   /ï³äïèñ/

пРИЛОжЕНИЕ:

Г. Овчаров. «Материалы к аппеляции»
<…>
начало литдеятельности. обстановка.
К началу 1928 года, для того периода, разгром националистического уклона Шум-

ского, Хвилевого был завершен. Хвилевизм как антипартийное литературно-полити-
ческое течение был разбит. во всяком случае с Хвилевизмом в том виде, в каком он 
выступал, имея открытое забрало, было покончено. Но задачи борьбы за линию партии 
в литературе, борьбы против национализма в литературе, в том числе и против хвиле-
визма хоть и стали иными, по своей сложности стали не менее, а более ответственными.

Хвилевизм и хвилевисты в более замаскированном виде пытались закрепиться 
в художественной литературной продукции, завладеть украинским художественным 
словом, захватить в свои руки творческую гегемонию, преградить рост пролетарских 
литературных сил.

С таким положением столкнулся я, когда в начале 1928 года состоялись мои пер-
вые литературные выступления, имеющие уже самостоятельное значение, это поло-
жение я имел в виду во всех своих дальнейших выступлениях периода 1928—1931 года.

<…>
Националисты представляли дело так, что настоящие писатели это лишь те, кто 

состоит или примыкает к лагерю Хвилевого или иных оттенков национализма. Они 
выдвигали как значительные лишь произведения своих писателей, старались взять 
под свое влияние писателей-«попутчиков», как их тогда называли, высмеивали, за-
тюкивали, преграждали рост молодых кадров советской литературы, выдвигаемых 
партией. поэтому в своих критических выступлениях я ставил задачу помочь росту 
молодых советских писателей, проводящих линию партии в литературе, бить по на-
ционализму и другим враждебным направлениям, вырвать писателей-попутчиков 
из под влияния националистов, подчинить их влиянию партии, критикуя поддержать 
в них приближающее их к советской литературе и разоблачить связывающее их с вра-
гами пролетариата.

Эти задачи мною выполнены.
<…>
против винниченко и его апологетов.
(Моя книга «больше непримиримости к враждебным выступлениям»).
весьма характерными являются и мои выступления, и обстановка, в которой их 

пришлось делать, против винниченко.* (*в прошлом вождь украинской вооруженной 
контрреволюции и после все время активный враг Советской Украины.)

в конце 1927 года по указкам, разоблаченных теперь врагов народа, Любченко 
и Хвыли (тогда секретарь ЦК Кп(б)У по культделам и завагитпропом ЦК Кп(б)У) 
был отпечатан в советских издательствах и распространен большими тиражами при-
сланный из заграницы роман винниченко «Солнечная машина». вокруг романа был 
поднят большой шум, диспуты в клубах, на фабриках и заводах и т. д.
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произведение, направленное против СССР, ставленники Любченко и Хвыли 
во главе с правой рукой Хвыли — Десняком, тогда редактором журнала «Критика»,  
объявили революционным пролетарским произведением, на этом основании начали 
популяризировать винниченко и подготовлять общественное [мнение] к возврату 
этого душителя украинского народа на Украину.

Тогда я лишь начинал свою литературную деятельность и начал ее большим и ре-
шительным выступлением против винниченко и его «Солнечной машины». большую 
статью я опубликовал в органе ЦК ЛКСМУ журнале «Молодняк» № 4 1928 года.

подвергнув роман детальному разбору, я доказал, что он является прямым и ак-
тивным, но замаскированным, выступлением против СССР, против социалисти-
ческой революции, доказал, что винниченко продолжает и углубляет свою к[онтр]
р[еволюционную] борьбу против СССР, против Советской Украины. Я осудил тогда 
выступления в защиту романа.

Я утверждаю, что мое выступление против этого выпада винниченко было 
и осталось наиболее глубоким, обстоятельным и решительным из всего, написанного 
по этому поводу. Оно было выступлением против Любченко и Хвыли, против их пла-
на подготовки почвы для возвращения винниченко на Украину.

<…>
За консолидацию сил пролет[арской] литературы. против националистических 

лит[ературных] организаций.
(Моя книга «за большевизацию пролетарской литературы»).
произведенный обзор необходимо дополнить данными о моем отношении к ос-

новным националистическим литературным организациям. Сошлюсь на свою вторую 
книгу «за большевизацию пролетарской литературы», изданную в 1931 году издатель-
ством «Украинский рабочий».

вот мои характеристики ваплите, «Литературного ярмарка», «Авангарда» 
и др[угих] националистических литературных организаций, маскировавшихся под 
маской пролетарских: 

«Таким образом, как видим, действительно намечались два совершенно отличных 
и противоположных своими тенденциями пути. На какой путь вступила ваплите, 
на какой путь она стремилась потянуть весь революционный литературный фронт, из-
вестно из партийных постановлений и из литературной дискуссии 1927—[19]28 годов.

Это был путь раскола и измены пролетарскому литературному движению на поль-
зу классовому врагу пролетариата, прежде всего — националистической, фашистской 
украинской буржуазии.

ваплите, как известно, будучи идейно разгромлена, должна была самоликвиди-
роваться. Но ваплитянские тенденции еще довольно долгое время чувствовались — 
в частности и во время существования «Литературного ярмарка», — хотя здесь их 
и маскировали — не всегда правда старательно.

С тенденциями подобными ваплите выступил позже нашумевший, печальной 
славы, полищуковский «Авангард»…

Социальная суть и природа ваплите и «Авангарда» нам известна. здесь мы име-
ем дело со своеобразными проявлениями классово враждебных выступлений против 
консолидации пролетарской литературы на действительно большевистской основе.» 
(Моя книга «за большевизацию пролетарской литературы», стр. 17).

«пролитфронт» и «Новая генерация» получали от меня такую оценку:
«Это все не давало оснований рассматривать «пролитфронт» как пролетарскую 

организацию… 
Таким образом «пролитфронт» занимал линию мелкобуржуазного сопротивления 

делу консолидации пролет. литературы… 
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Однако мелкобуржуазная природа организации, особенно в условиях, когда борь-
ба за действительную пролетарскую линию литературы ставала с каждым разом более 
сложной и ответственной — эта природа мешала «Новой генерации» быть действи-
тельно надежным и последовательным союзником вУСппа, а наоборот толкала ее 
в ряды его врагов.» (Там же, стр. 30).

Это я говорил и писал в 1931 году. Но значительно раньше, еще в мае 1930 года, 
когда «пролитфронт» еще только начинал свое существование и когда многие руко-
водители вУСпп склонны были обольщаться относительно роли «пролитфронта», 
забывая его связь с «Литературным ярмарком», а через него — и с «ваплите», я пер-
вый в своей речи на пленуме вУСпп в мае 1930 года эту связь вскрыл. <…>

борясь с антипролетарской линией «пролитфронта» я первый поставил вопрос 
и доказал связь его линии с «Литературным ярмарком», а через него и с «ваплите» — 
агентурой украинского фашизма. Не могли этого сделать Микитенко и Кулик потому, 
что они сами были перебежчиками из вУСппа, войдя в состав сотрудников «Литера-
турного ярмарка». Из приведенных цитат видно, что я был противником и разоблачал 
националистическую, враждебную сущность всей плеяды литературных организаций 
противостоящих вУСппу — ваплите, «Литературный ярмарок», «пролитфронт», 
«Новая генерация». Как видно будет дальше, во время борьбы развернувшейся внутри 
вУСппа, я разоблачал примиренчество вУСпп»овского руководства по отношению 
к этим организациям.

<…>
против контрабанды и контрабандистов.
письмо т. Сталина в редакцию журнала «пролетарская революция» укрепи-

ло во мне уверенность в необходимости продолжения борьбы против завладевшей 
вУСпп»ом, а значит, и руководством литературным движением на Украине, анти-
партийной группы (так я понимал ее тогда) отъявленных врагов народа, такой она 
оказалась в действительности) Хвыли, Микитенко и К-о.

С этой целью я собрал большой материал, созвал 6.ІІ.32 года собрание харьков-
ской столичной организации вУСпп и сделал на нем доклад «письмо т. Сталина 
и задачи пролетарской литературы». в этом докладе иллюстрированном фактиче-
ским материалом я разоблачил троцкистскую, бухаринскую, националистическую 
и т[ак] д[алее] контрабанду в украинской литературе, решительно выступил против 
гнилого либерализма и примиренчества к ним.

Я охватил широкий круг фактов и имен, в том числе обстоятельно разоблачил 
Микитенко, Кулика, Коваленко, щупака, Речицкого, Коряка и др[угих] заострил 
вопрос на контрабанде контрреволюционного украинского боротьбизма (имея в виду 
концепции Хвыли-Любченко и т. д.).

Я указал в заключение на то, что пленум вУСппа прошел мимо разоблачения, 
указанных мною вопиющих фактов контрабанды троцкизма, национализма и т[ак] 
д[алее] в украинской литературе и квалифицировал поэтому позицию пленума 
вУСпп, выраженную в его резолюции, как позицию примиренчества и гнилого ли-
берализма к этим явлениям. все лица, перечисленные в моем докладе, тогда стоявшие 
у руля литературной власти, теперь арестованы и осуждены, как разоблаченные враги 
народа, это является лучшей рекомендацией моей линии и деятельности.

<…>
Заключительные этапы.
Конечно я не считал вопрос исчерпанным и не был намерен прекращать борьбу, 

ибо был уверен в том, что правильно отстаиваю линию партии и ЦК Кп(б)У, но 
возможности продолжать борьбу были весьма ограничены. Однако те возможности, 
какие представлялись, я использовывал.
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здесь напомню о таких моментах.
Скоро после всех этих событий было принято историческое решение ЦК вКп(б) 

от 23 IV 1932 года.
С большим запозданием Хвыля созвал, наконец, актив писателей коммунистов 

для совещания о мерах проведения в жизнь решения ЦК вКп(б). Я явился на это 
совещание. На этом совещании Хвыля—Микитенко и К-о измышляли способы, не 
проведения в жизнь решения ЦК вКп(б), а способы как его обойти. На этом со-
вещании, а не где-нибудь в другом месте, родился знаменитый лозунг «Украина не 
РСФСР, вУСпп не РАпп». Автором его был Хвыля, непосредственно подхватил его 
и взял на себя честь соавторства Микитенко. 

<…>
Содержание же в этот лозунг вкладывалось такое. Украина и литературное раз-

витие на Украине имеет свои специфические особенности (спекуляция этими «спец-
ифическими особенностями», это испытанный конек украинских националистов). 
Можно согласиться с тем, что РАпп нужно было ликвидировать, но вУСпп 
на Украине имеет такие заслуги, специфические особенности на Украине таковы, 
что вУСппа, пожалуй ликвидировать и не следовало бы. Ну а раз прямое решение 
ЦК вКп(б) обойти все-таки нельзя, то нужно сделать так, чтобы изменилась только 
вывеска, а по существу, дела остались бы по старому. Так и повели дело Любченко, 
Хвыля, Микитенко и К-о.

Так возник лозунг, а за ним и долго продержавшаяся на Украине практика на-
глого саботажа решения ЦК вКп(б) от 23 IV 1932 г.

<…>
ХАРАКТЕР РАбОТЫ в АппАРАТЕ СКРЫпНИКА.
в аппарате Скрыпника я работал с июня 1931 года по апрель 1933 года. <…> 
Существо и отличительные особенности национального уклона Скрыпника доста-

точно освещены в партийных документах и печати. Он принадлежит к категории тех, 
которых т. Сталин назвал «ползучими уклонами». Его мысли, взгляды и действия зама-
скированы, завуалированы, часто выражены не в форме даже отдельных прямых тези-
сов и их заметить часто можно только связывая воедино разрозненные их проявления 
и содрав с них [íåðîçá³ðлèâî] покровы. Но для этого уже нужна определенная насторо-
женность, чтобы под этим углом зрения следить за мыслью уклониста и разоблачать 
его,— большой авторитет Скрыпника в партии не располагал к этой настороженности.

Это, отчасти, и объясняет, но не оправдывает, конечно, почему об ошибках 
Скрыпника заговорили так поздно, а национальный уклон вскрыт и его концепции 
разоблачены только в 1933 году, после указаний ЦК вКп(б).

<…>
бРОШюРА О СКРЫпНИКЕ
Этим объясняется содержание и характер всей моей совместной работы со Скрип-

ником и отношение к нему, до моего снятия от него и первое время после ухода от 
него, пока мне не стало ясно, что он собой представляет в действительности.

Этим же объясняется и появление, и характер моей брошюры «Скрыпник и Со-
ветская литература», которая все время будет оставаться для меня самым обидным 
и тяжелым пятном на моей литературной деятельности. Эта брошюра представляет 
собою стенограмму моего доклада на собрании писателей г. Харькова в начале фев-
раля 1932 года, посвященном юбилею 35-летней партийной деятельности и 60-летию 
жизни Скрыпника. в то время этот доклад и содержанием, и тоном мало отличался от 
целой серии докладов, приветствий, статей, которыми отмечали юбилей Скрыпника 
и сейчас, уважаемые партией, члены партийного и советского руководства УССР. Их 
выступления потом, после разоблачения Скрыпника, не возвращались из забвения 
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и не были использованы, как укор авторам их. по техническим причинам мой доклад 
появился в печати не сразу, как другие, а лишь в начале 1933 года, в момент вынесе-
ния решения ЦК вКп(б) об извращениях национальной политики на Украине. Это 
усугубило отрицательное значение доклада и вред появившейся брошюры, которая 
вместо заострения внимания на критике Скрыпника была запоздалым, безудержным, 
юбилейным его восхвалением и тем объективно мешала реализации решения ЦК 
вКп(б). за это я понес заслуженную меру партийного взыскания.

<…>
в ночь с 4 на 5 декабря 1934 года был арестован.
Арест и обвинение.
Мне было предъявлено обвинение в принадлежности к украинской национали-

стической контрреволюционной организации, ставившей себе целью совершение 
террористических актов против руководящих представителей партии и правительства. 
Следователь сказал, что я лично подготовлял террористический акт против т. по-
стышева. Решением Особого Совещания НКвД СССР от 26/IV-1935 года я заключен 
в лагерь на 3 года.

Этот срок я уже отбыл.
Что я могу сказать по этому поводу?
То что говорил на следствии, то что говорил, находясь в лагере, то что говорю 

сейчас и буду повторять пока жив.
Я НЕ вИНОвЕН.
<…>
Я отбыл срок заключения «за участие в контрреволюционной организации».
О какой организации идет речь?
по формулировке предъявленного обвинения, можно судить, что речь шла об УвО.
по ходу следствия можно полагать, что следователь квалифицировал как кон-

трреволюционную ту группу в вУСпп»е, к которой принадлежал и которая вынесла 
на себе тяжесть борьбы против врагов народа Любченко, Хвыли, Микитенко и К-о, 
тем более, что в процессе следствия произошло досадное недоразумение, которое 
следователь мог использовать как аргументацию этой версии.

по первому варианту.
Об УвО я узнал и знаю только из печати и тех секретных материалов партий-

ных, НКвД и т[ак] д[алее], которые мне в свое время по служебному положению 
были доступны. О контрреволюционной деятельности и принадлежности к УвО лиц, 
с которыми мне приходилось сталкиваться по работе в советских, партийных и лите-
ратурных организациях и которые потом разоблачены, до их разоблачения я ничего 
не знал, если бы узнал, принял бы меры для их разоблачения. Следователь говорил, 
будто бы есть показания о том, что я входил в контрреволюционную группу, в составе 
которой были Демчук и др.

Следователь не показал мне этих показаний и я по сейчас склонен думать, что 
упоминание о их существовании было пробным камнем следствия. Если же такие по-
казания действительно есть, они ложны от начала до конца.

Нужно сказать, что и Демчук и др[угие] лица тогда названные (в том числе и те, 
о существовании которых я узнал лишь от следователя) — не люди моего круга. Меж-
ду прочим все названные следователем — выходцы из польши и западной Украины, 
некоторые беспартийные, люди разного со мной жизненного пути и положения.

Лживые показания или Демчука, или чьи бы то ни было не могут служить аргу-
ментом. Я не случайный человек в партии, и вел себя в ее рядах не так, чтобы кле-
ветнических заявлений пары контрреволюционных проходимцев было достаточно для 
того, чтобы снять меня со счетов партийно-политической жизни.
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по второму варианту.
<…>
Я считал аппарат НКвД не чужим для себя органом, а органом партии и прави-

тельства, которому я предан и потому знал, что моя строгость к себе не может, не 
должна быть использована ложно. поэтому то, что мне в действиях группы в вУСп-
пе, к которой я принадлежал, тогда казалось ошибочным, я не стеснялся характери-
зовать резко.

Но я не мог и никогда не считал эту группу антипартийной, контрреволюцион-
ной или национал-уклонистской потому, что она такой не была в действительности, 
и моя деятельность, как ее активного представителя, даже при самом строгом отно-
шении к допущенным ошибкам, была, безусловно, полезной для вКп(б).

во время одного из допросов, в ответ на вопрос следователя о характере этой 
группы, я назвал ее фракционной по форме, следователь ухватился за это, зафик-
сировал и от себя добавил «контрреволюционная по существу». после долгих пре-
пирательств я, усталый, подавленный фактом ареста, недоверием ко мне во время 
следствия, подписал этот протокол.

Когда я разобрался в чем дело, я немедленно опротестовал эту запись и снял 
свою подпись. Я подал об этом заявление и следователю, и начальнику Харьковского 
обл[астного] управления НКвД Карлсону и прокурору, копии заявлений у меня со-
хранились. при одном из последних допросов в присутствии прокурора я добился 
фиксации неправильности этой записи.

Нашло ли это отражение в деле не знаю.
<…>
И третий вариант.
Не приложили ли руку Хвыля, Микитенко и К-о к тому, чтобы оклеветать меня 

перед органами НКвД, так же как оклеветали меня они перед комиссией по чистке 
партии.

Я помню, когда я настаивал, чтобы следователь заглянул в мои книги и статьи он 
заявлял — мы получили исчерпывающие отзывы о них от литературных профессоров. 
Эти «литературные профессора» тогда и были Микитенко, Кулик, щупак, Коваленко 
и др. Ясно, чего стоят их отзывы. А тогда их влияние было велико, и им могли верить.

***
вот замечания, которые считаю нужным сделать.
Я, к сожалению, не знаю конкретного содержания материалов обвинения, хоть 

и отбыл срок. Я очень хотел бы с ними ознакомиться, чтобы дать объяснения по тем 
вопросам, которых не исчерпал этими замечаниями и этим документом.

<…>
в заключении.
Я пробыл три года в заключении, из них два с половиной в лагере. Эти годы не 

поколебали моей преданности партии и моего убеждения в необходимости самой 
решительной и беспощадной борьбы с врагами народа, которую под руководством 
партии проводит НКвД. по прибытии в лагерь я решил действовать так, чтобы и это 
время не было отрывом от партии, чтобы и здесь я мог быть полезен партии в борьбе 
за победу ее линии, в борьбе с врагами народа.

С первых дней прибытия в лагерь, по собственному почину, я принял активное 
участие в разоблачении и борьбе с украинскими националистами, троцкистами дру-
гими врагами народа, и в лагере не прекратившими своей контрреволюционной дея-
тельности. И я имею основание заявить, что сделано не мало и сделанное связывает 
меня с партией в эти годы, когда по создавшимся условиям, я другой связи с ней 
иметь не мог.
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Я не могу и не должен здесь об этом распространяться подробно, но прошу в над-
лежащем порядке в этом убедиться.

***
<…>
Основная цель этого документа представить на рассмотрение материалы для ре-

шения основного вопроса — был ли я, есть и остался с вКп(б) или против нее.
Этот вопрос прошу решить положительно.

28.XII.37 г. Чибью, Коми АССР.

Овчаров Григорий Филатович   ï³äïèñ

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 4210, арк 127, 178—222. Оригінал. 
Машинопис. Рукопис.

д о к у м е н т  №  2 6

доповідна Записка

уповноважених всесоюзного перепису населення по харківській  
області та м. харкову про значну кількість віруючого населення

1937 ð. 

Секретарю Харьковского обкома Кп(б)У
тов. Кудрявцеву
Секретарю Харьковского горкома Кп(б)У
тов. бондаренко

в первый день предварительного заполнения переписных листов всесоюзной 
переписи населения 1937 г. нами было тщательно проверено ряд пунктов и установ-
лено, что во многих случаях на вопрос пятый «религия» даются утвердительные отве-
ты. Особенно много таких случаев имеются в общежитиях и бараках, где проживают 
рабочие. Так, например, рабочие, проживающие в бараках 5-го кирпичного завода, 
почти поголовно ответили на этот вопрос утвердительно. в бараках Салтовского го-
родка, в котором проживают более 7-ми тысяч рабочих завода «Серп и молот», ХЕМз 
и других, также имеется весьма большое количество случаев, когда на вопрос о рели-
гии был дан утвердительный ответ.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди записавшихся «верующих» име-
ется большой процент рабочей молодежи (мужчин, женщин).

Кроме того нами отмечены еще такие факты:
1) Случай, когда работница раньше записалась «неверующая», потом под влияни-

ем агитации потребовала от счетчика, чтобы эта запись была исправлена на «верую-
щая» (Старосалтовские бараки).

2) Когда отец настаивал, чтобы счетчик записал, что его взрослая дочь «верующая».
3) Когда мать отказалась переписываться, если ее малолетнего сына не запишут 

«православным» (хотя по инструкции на детей до 16 лет этот вопрос не заполняется).
4) Когда студент 19 лет демонстративно настаивал записать, что он «верующий».
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5) Имеет место со стороны отдельных граждан случаи категорического отказа от-
вечать на 5-й вопрос о «религии» (Харьков, Карловка, Изюм).

Кроме того ряд фактов свидетельствуют об открытой вылазки классового врага, 
так например в валковском районе с. Гонтов-Яр явился неизвестный гражданин 
(лет 45-ти), который в доме одного колхозника стал говорить о переписи населения 
и во время которого сказал: «вы знаете, что перепись населения 6 января, где будут 
спрашивать верующий или же нет, и все должны скрываться от переписи потому, что 
верующим будут ставить печать и что весной будет великая война, а перепись выявит 
лиц, способных носить оружие».

в Новогеоргиевском районе имеет место открытой агитации попом, который про-
живает в селе видове Чигиринского района Киевской области (что граничит с Н[ово]
георгиевским районом), который вызвал к себе колхозницу из Андрусевского сельсо-
вета и предложил ей вести работу среди односельчан, чтобы на вопрос 5-й отвечали 
утвердительно.

О подобных фактах сообщают, также из Груньского, Карловского и др[угих] рай-
онов.

все это свидетельствует, что классовый враг ведет весьма умело агитацию за то, 
чтобы большее количество людей записать верующими.

Между тем низовые парторганизации, особенно в общежитиях и бараках, где 
больше всего наблюдаются такие факты, не ведут никакой массово-разъяснительной 
работы и фактически самоустранились от этого.

К предварительному заполнению переписных листов приступили 1 января. в этот 
день в общежитиях и бараках было много пьяных. Из руководящих работников мест-
ных организаций не было никого, и счетчики были сами себе предоставлены. 

Уполномоченный всесоюзной переписи 
населения по Харьковской области       (Супрун)

Уполномоченный по г. Харькову       (пуйло)

ДАХО, ф. п-69, оп. 1, спр. 260. Копія. Машинопис.

д о к у м е н т  №  2 7

Заява

колишнього секретаря парторганізації Удб хоУ нквс лук’янова а. а.  
щодо самогубства начальника управління мазо с. с.,  

арешту інспектора управління ветліцина-южного л. г.
2 лèñòîïàäà 1941 ð. 

в Особое Совещание НКвД СССР

з А Я в Л Е Н И Е
по делу осужденного особым совещанием

ветлицына-южного Иллариона Григорьевича

На водном промысле Ухтижемлагеря НКвД я встретился с з[а]к[люченным] 
ветлицыным-южным И.Г., которого я хорошо знал по совместной работе в органах 
ГпУ — НКвД.
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Он был арестован будучи инспектором УНКвД по Харьковской области в 1937 г. 
Я тогда тоже работал в Харьковском УНКвД и был секретарем партийного комитета. 
будучи в курсе причин ареста южного, я встретившись с ним, спросил, почему он не 
освобожден. Этот вопрос я задал ему, будучи в курсе дела причин его ареста, считая, 
что он должен быть реабилитирован  п о с л е  н о я б р я  1 9 3 8  г.

Считаю необходимым для объективности в рассмотрении дела южного сделать 
вам следующее заявление:

в 1937 г. застрелился нач[альник] Харьковского УНКвД Мазо, который оставил 
следующую записку: «Товарищи, опомнитесь, куда ведет такая линия арестов честных 
большевиков и выколачивание из них показаний» и пр. Это привожу дословно, так 
как я несколько раз читал этот документ. поскольку южный был членом партийного 
комитета, а с Мазо он работал долгое время и был с ним близок, я поставил вопрос 
о выводе его из состава партийного комитета, поскольку акт самоубийства Мазо тогда 
рассматривался как контрреволюционный выпад врага народа. письмо было в ЦК, 
в обкоме и в наркомате, и везде оно квалифицировалось как вражеский документ. Та-
ким образом, южный был выведен из состава партийного комитета. Спустя несколь-
ко дней меня вызывает к себе вр[еменный] нач[альник] УНКвД Рейхман и, как се-
кретарю паркома говорит: [что] поступило распоряжение об аресте южного за связь 
с Мазо. южный был арестован. Как член партии на второй день он был исключен 
из вКп(б) по мотивировке: «исключить из Кп(б)У как врага народа, арестованного 
наркоматом внутренних дел». Эта мотивировка была продиктована исключительно 
фактом ареста южного.

поступок Мазо является антипартийным, но письмо его, в свете оценки линии 
НКвД при Ежове, является положительным документом, так как ряд работников 
Харькова, которые были арестованы при Мазо по заданию Наркома, были освобож-
дены в 1939 г.

южного я знаю как активного партийного работника, неоднократно избиравше-
гося в состав парткома, на партконференции и др. Он был председателем Клубного 
совета и работал преданно.

Как чекист он работал также преданно и самоотверженно.
Если он осужден только за связь с Мазо, то это — несомненно ошибка, которая 

должна быть исправлена пересмотром дела.
пишу вам это заявление исключительно из соображений справедливости так как 

я будучи введен в заблуждение врид. наркома НКвД УССР Ивановым и б[ывшим] 
секретарем обкома Кп(б)У Гикало, так же был участником нынешней участи южно-
го, выводя его из состава партийного комитета и исключая его из партии.

з[а]к[люченный]  Лóêüÿíîâ А. А.

ОЛп №10 Ухтижемлагерь НКвД

2/XI-[19]41 г.

ГДА Сб України, Харків, спр. № 022558, арк. 158, 158 зв. Оригінал. 
Рукопис.

Д о в і д к а. вєтліцин-южний Іларіон Григорович — інспектор при начальнику УДб ХОУ 
НКвС. заарештований 23 липня 1937 року як член к.-р. змови (ст. 541 п. «б» КК УРСР), особли-
вою нарадою при НКвС СРСР 9 жовтня 1937 року позбавлений волі у вТТ на 8 років. покаран-
ня відбував в Ухтпечтабі та Ухтіжемтабі. звільнений умовно-достроково, працював за вільним 
наймом начальником загального постачання Ухткомбінату НКвС. У 1944 році судимість знято, 
а 1945-го справу закрито.
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д о к у м е н т  №  2 8

витяг З свідЧень

колишнього начальника економічного відділення транспортного відділу  
нквс УсРР кардаш-грінфельда а. й. щодо справи «промивка»

21 чåðâíÿ 1956 ð.

м. Київ
…Суть дела «промывка» заключалась в следующем. в 1934 г. ...я узнал по долгу 

службы, что в г. Харькове у уполномоченного дорожно-транспортного отделения 
южной железной дороги Долгих в производстве имеется дело примерно на 20-ть 
человек, именуемое «промывка». по этому делу были арестованы примерно ок[оло] 
20-ти человек работников Харьковского паровозного депо южной железной дороги. 
Арестованные обвинялись в том, что они неправильно эксплуатировали паровозы... 
я был срочно командирован в Харьков для того, чтобы проверил там готовность дела 
«промывка» к проведению гласного процесса. <...>

Об этих мероприятиях я написал письма в адрес броневого в Москву и Левоцкого 
в Киев… Однако через 2—3 дня мне Карлсон объявил, что в связи с моим письмом, 
которое попало вышинскому, подняли в прокуратуре Союза ССР большой шум и 
меня приказано за это письмо арестовать в административном порядке... Дело «про-
мывка» гласным процессом не слушалось, а пошло Особому Совещанию и арестован-
ные по этому делу были осуждены к небольшим срокам лишения свободы…

ГДА Сб України, Харків, спр. 032195, т. 15, арк.126, 127.  
Копія. Машинопис.

д о к у м е н т  №  2 9

витяг З таємного листа

кардаш-грінфельда а. й. про організацію 
відкритого політичного судового процесу

18 лèñòîïàäà 1935 ð.

5. К отдельным арестованным, имеющим особое значение для процесса, в связи 
с их настроениями, подсаживаем квалифицированную подсаду, которая должна быть 
не только «слухачем», но и основательно влиять на «психику» арестованных. в от-
ношении Савченко, Шурупова и богданова считаю это крайне необходимым. Таких 
людей конечно трудно подобрать, но с необходимой предосторожностью надеюсь … 

[висловлює міркування з підготовки процесу в Харкові]:
4. Если по ходу процесса сразу определиться благополучие полное — суд «в связи 

с колоссальным интересом проявляемым трудящимися» вынесет решение перенести 
судебное разбирательство в более обширное помещение, которое также нами будет 
заранее подготовлено.

5. Мы обеспечиваем полное оперативное обслуживание процесса и печати, осве-
щающей процесс.

…Наряду со всем перечисленным приступаю к проверке возможностей агентурно-
го обеспечения семей арестованных и особо важных свидетелей.
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все эти мероприятия, конечно, надо будет вести и проводить в согласовании 
с прокуратурой — Союзной…

ГДА Сб України, Харків, спр. 032195, т. 15, арк. 118—120. 
Копія. Машинопис.

д о к у м е н т  №  3 0

довідка «пРо істинно-пРавославнУ цеРквУ»

з архівної кримінальної справи артемова і. і.
10 чåðâíÿ 1958 ð. 

Копия

С п Р А в К А

Истинно-православная церковь представляет собой отколовшуюся в первые годы 
революции от официальной патриаршей церкви часть реакционно настроенных цер-
ковников и духовенства, не признающих советской власти.

Так, крайне правые церковники, отказавшиеся признать Советскую власть, спло-
тились в особую религиозную группировку под названием «Истинно-православной 
церкви» (ИпЦ), которая создала свой единый центр и окончательно откололась от 
патриаршей церкви. ИпЦ превратилась в организующее ядро антисоветского церков-
ного подполья.

Наиболее старая и непримиримо враждебная к Советской власти часть последо-
вателей ИпЦ в дальнейшем выродилась в самое реакционное течение православного 
толка.

последователи ИпЦ не признают Советской власти и ее законов, не берут па-
спортов и других документов, призывают не работать ни в каких советских организа-
циях, учреждениях, колхозах, а также не принимать участия в общественно-полезной 
жизни.

всю свою работу проводят нелегально.
в силу этого, так называемая «истинно-православная церковь», как реакционная 

и социально-вредная организация не регистрируется Советом по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР, а также его уполномоченными на местах.

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 
при Харьковском облисполкоме    (Ï. Слàâíîâ)

10 июня 1958 г.

№ 132

печать

верно: Ст. следов. следотделения УКГб Харьк. обл. 
майор ï³äïèñ   (Шулика)

подлинник данной справки находится в архивном уголовном деле № 27957 по об-
винению бесхутрого И.А. и др., которое хранится в УКГб Харьковской области. 

ï³äïèñ
7/ІХ.1965 г.

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 3277, арк. 263, 263 зв. Копія. Рукопис.
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д о к у м е н т  №  3 1

витяг З довідки кдб УРсР

про осіб, які входили до складу позасудових органів дпУ—нквс УРсР
7 чåðâíÿ 1989 ðîêó

СпИСОК 
лиц, входивших в состав внесудебных органов ГпУ—НКвД УССР 

УНКвД УССР по Харьковской области:

178. Кобызев Григорий Михайлович, 1902 года рождения, русский, начальник 
УНКвД УССР по Харьковской области, председатель тройки УНКвД. Архивное дело 
№ Н-14004 — в КГб СССР (данные ОСО ГИЦ МвС СССР). Архивное личное дело 
№ 8201 хранится в УКГб УССР по Харьковской области. Других данных нет.

179. Рейхман Лев Иосифович, 1901 года рождения, еврей, председатель тройки 
УНКвД по Харьковской области, зам[еститель] начальника Управления. Других све-
дений не имеется. Архивное личное дело № Н-14995 хранится в КГб СССР (данные 
ОСО ГИЦ МвС СССР).

180. перцов Давид Аронович, 1909 года рождения, еврей, зам[еститель] началь-
ника УНКвД по Харьковской области, других сведений не имеется. Архивное личное 
дело № 9919 — в УКГб УССР по Харьковской области.

181. Гикало Николай Федорович, 1897 года рождения, русский, член тройки 
УНКвД по Харьковской области, секретарь обкома Кп(б)У. Материалы за 1937 год — 
в партархиве Харьковского обкома Кп Украины. Дело арх. № Р-2432 находится 
в КГб СССР (данные ОСО ГИЦ МвС СССР).

182. Осипов Александр васильевич, 1899 года рождения, русский, член тройки 
УНКвД по Харьковской области, секретарь обкома Кп(б)У. Из партии исключен 
в 1951 году как арестованный органами НКвД. Материалы хранятся в партархиве 
Харьковского обкома Кп Украины. Других сведений не имеется.

183. Леонов Александр Ильич, 1902 года рождения, русский, член тройки УНКвД, 
вр[еменно ]и[сполняющий ]о[бязанности] прокурора Харьковской области. Матери-
алы за 1929 год находятся в партархиве Харьковского обкома Кп Украины. Других 
сведений не имеется.

184. бондарь Федор павлович, 1895 года рождения, украинец, член тройки УНКвД 
по Харьковской области, прокурор Харьковской области. Материалы за 1929 год на-
ходятся в партархиве Харьковского обкома Кп Украины. Других сведений не имеется.

заместитель начальника 10-го отдела КГб УССР 
подполковник     б. А. выжак

верно: Начальник 3-го отделения 10-го отдела            Ежов

7.06.19[89]г.

Цèò. çà: Україна в добу «великого терору» : 1936—1938 роки / 
авт.-упоряд. ю. Шаповал [та ін.]. — К.: Либідь, 2009. — С. 526.



Історичні постаті є продуктом епохи і се-
редовища

Ìèõàйлî Гðóшåâñüêèй

Комунізм не є, як дехто думає, початком но-
вої доби, а він є кінцем і смертю доби старої

Â’ÿчåñлàâ Лèïèíñüêèй.

Уголь воркутинских шахт 
жарким огнем горит. 
Каждый кусок угля 
Кровью зека омыт…

Лåâ Дðàíîâñüêèй.  
Уголь воркутинских шахт

Р о з д і л  2

біогРафіЧні наРиси



площа Дзержинського. Фîòî 30-òèõ ðîê³â ÕÕ ñòîл³òòÿ, ì. Õàðê³â

Гравюра Івана падалки.  
будинок Держпромисловості, 1927 ð³ê

журнал «Ударник держапарату»,  
1932 ð³ê



людмила роВЧак

найтяЖЧий пеРіод біогРафії

багмУт іван андріянович

народився 7 червня 1903 року у селі бабайківка новомосков-
ського повіту катеринославської губернірнії в сім’ї вчителя. 
літератор, перекладач. Заарештований 11 березня 1935 року 
«як член к.-р. організації оУн» і ухвалою особливої наради при 
нквс сРсР від 9 серпня 1935 року позбавлений волі у втт на 
3 роки. відбував покарання в Ухтпечтабі нквс сРсР, ухвалою 
від 20 серпня 1937 року термін покарання продовжено на 3 роки. 
Рахівник, помічник начальника пошукової партії печорської за-
лізниці північзалтабу нквс, ст. абезь комі аРсР. У 1941 році 
звільнений з ув’язнення. лауреат державних премій. Реабіліто-
ваний президією харківського облсуду 22 березня 1957 року. 
помер 20 серпня 1975 року, похований у харкові.

Літній кремезний чоловік вийшов з будинку облас-
ного державного архіву та полегшено зітхнув. його за-
певнили, що передані документи мають певну цінність 
для майбутніх поколінь і створять іменний фонд. Лише 
спеціаліст, яка переглянула надходження, обережно 
зауважила: літературні матеріали не мали прямого від-

ношення до біографії Івана Андріяновича багмута, що і зафіксувала в описі. Архівісти 
побажали письменнику творчої наснаги та скорішого поповнення фонду цікавими до-
кументами. Адже його життя було сповнене непересічними подіями. йшов 1967 рік. 
він знав, що під грифами «цілком таємно» і «зберігати довіку», десь у глибинах архіву 
КДб УРСР, зберігалася його архівна слідча справа. Довоєнне життя літературного 
Харкова знайшло в ній документальне відображення, сповнене подробиць, які не 
змогла б втримати навіть чіпка пам’ять колишнього фронтового розвідника.

Арешт письменника, за його баченням, був подією, позбавленою здорового глуз-
ду. Документально підтверджений життєпис, який склав певний розділ справи, був 
цілком позитивним. Син сільського учителя пішов стежиною батька, закінчивши 
початкову, середню школу і курси вчителів. Коли Україна палала вогнем Грома-
дянської війни, секретар байбаківської організації КСМУ Іван багмут «ні в яких 
контрреволюційних виступах не був замішаний, є чесним громадянином і політично 
цілком благонадійним», із зброєю в руках боровся з бандитизмом, і, не змінивши 
своїх політичних переконань, по її закінченню готувався до навчання в Харківському 
сільгоспінституті 1.

Літературну роботу, за власним визнанням, розпочав 1923 року підготовкою двох 
агітаційних збірок. Справжній письменницький успіх прийшов з публікацією Держав-
ним видавництвом України вражень від першої української експедиції альпіністів до 
центрального Тянь-Шаню, через яку вимушений був залишити 4-й курс інституту за 
несвоєчасну здачу заліків. У тому ж 1929 році його прийняли до літературного осеред-
ку «політфронт». Цікавими та плідними були поїздки до Карелії та Мурманського 

1 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 7745, арк. 57а.

І. А. багмут. Фîòî
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району, на Схід — до Хабаровська, бухти Нагаєва, відрядження до північно-Евен-
ського району, яке закінчилося в грудні 1933 року. працюючи з липня до грудня 
1934 року референтом обласного управління РАТАУ, Іван зосередився на підготовці 
журнальних публікацій і перекладів, а на 1935 рік, як зазначено в анкеті слідства, був 
«літератором незаможним».

після вбивства С. М. Кірова розпочався новий виток репресій української інтелі-
генції. за нібито підготовку терористичних актів і приналежність до ОУН було стра-
чено чотирнадцять осіб, зокрема діячів культури Григоря Косинку-Стрільця, Костя 
буревія, Дмитра Фальківського, Олексу влизька, Романа Сказинського, Михайла 
Лебединця, Романа Шевченка, Анатолія Карабуту, Івана і Тараса Крушельницьких. 
Колесо репресій набирало ходи. в угоду зростаючому апетиту диктатора каральні ор-
гани готували нові гучні судові процеси. від заарештованих у «справі боротьбистів» 
літераторів василя вражливого, Григоря Епіка, Миколи Куліша, валер’яна підмо-
гильного, євгена плужника вимагали нових і нових імен, покази на яких мали бути 
підставою нових арештів. Невдовзі вони їх отримали.

зізнався у приналежності до контрреволюційної організації та підготовці терорис-
тичних актів заарештований у грудні 1934 року Григорій Епік. письменницька громада 
дізналася про це 1935 року з листа, який він підготував на ім’я наркома НКвС в. ба-
лицького, у якому каявся за злочинні наміри міфічної організації, стверджуючи, що її 
членів варто постріляти, «як скажених псів». в. балицький побічно підтвердив інфор-
мацію про «справу боротьбистів» на лютневому пленумі Кп(б)У, а оприлюднив листа 
секретар ЦК п. постишев у квітні, на пленумі правління Спілки письменників України.

У «викривальних свідченнях» Епік надав інформацію про знайомих йому осіб пе-
реважно з літературного середовища, оговоривши таким чином і багмута. з встанов-
лення кола знайомих розпочалося слідство у «справі багмута».

Дружні стосунки І. багмут 
мав з багатьма українськи-
ми літераторами, у яких Іван 
і Клавдія багмути, одружені 
1925 року, завжди були бажа-
ними гостями. Так само по-
мешкання в Сільбудинку, потім 
у домі на Купецькому узвозі, 2, 
часто ставало місцем шахових 
турнірів і карточних протисто-
янь. від підслідного вимагали 
підтвердження «оперативного 
матеріалу», зібраного на друзів 
з письменницького осередку. 
Конкретніше: Іван вухналь-
Ковтун полюбляв антирадян-
ські гостроти та анекдоти, во-
лодимир Гжицький різко нега-
тивно ставився до всіх заходів 

радвлади, юрій Горбенко та Олександр Донченко оцінили письменницькі арешти як 
погром української літератури, а Кирило Турган заявив, що йде планове знищення 
культури, доведення нації до стану кролика, з яким експериментують, а самим яскра-
вим і жорстоким проявом є колективізація, хлібозаготівля 1932—1933 років 2.

2 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 7745, арк. 29.

Іван багмут і Клавдія Литвинова. Напередодні мандрівки на 
Далекий Схід. Фîòî 1930-õ ðîê³â, ì. Õàðê³â
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«з Епіком я познайомився в Харкові в період 1925—1926 року, у ЦК ЛКСМУ», — 
пояснював багмут. «зблизився, коли працював заст. юнсектора ДвУ. До 1933 року 
я у Епіка бував на дому дуже рідко. Частіше зустрічався з ним у «політфронті». 
ще частіше бував на дому у Епіка після свого повернення з Далекого Сходу, тобто 
з 1934 року (грудня місяця 1933). Епік завжди був зі мною дуже стриманим, і в бесідах 
звичайно або уникав політичних тем, або відмовчувався, і коли говорив, так у області 
літературної політики партії, яку різко засуджував.

він казав, що керівництво літературою знаходиться в руках кар’єристів, «нездар», 
випадкових людей, які на боротьбі з націоналізмом заробляють той політичний і літе-
ратурний капітал, якого вони не можуть набути своєю літературною творчістю.

Говорячи про «політфронт», Епік заявляв, що організатором цієї літературної ор-
ганізації був, по суті, постишев, але зміни ситуації примусили постишева забути про 
все те, що він зробив для цієї організації, і звернути всю цю справу на Скрипника» 3. 
Діяльність організації, до якої його рекомендували Г. Епік та А. Любченко, характери-
зував з офіційних позицій. Спочатку «політфронт» був лояльним до радянської влади, 
з якою не мав ніяких розходжень. Коли ж розпалився конфлікт між керівництвом 
організації та вУСппом, залишити її вважав незручним і дочекався закриття. про 
справжню роль осередку дізнався після арештів О. вишні, О. Досвітнього, Г. Епіка, 
М. Куліша та самогубства М. Хвильового, на фоні розгорнутої партією боротьби 
з контрреволюційним націоналізмом. Але на ці «дріб’язки» слідство вже не звернуло 
увагу: «своє антирадянське налаштування звинувачений багмут проводив на практиці, 
захищаючи у виступах націоналістичні установки «політфронту».

повертаючись до характеристики Г. Епіка, стосунки з яким вважав добрими, 
багмут пригадав кілька почутих фраз: «все наше нещастя, що ми народилися укра-
їнцями», «біда наша, що ми знаходимося на стику інтересів різних держав». Комен-
туючи зустріч йосипа Сталіна з Гербертом Уелсом у жовтні 1934 року, Епік нібито 
тішився тим, «що Уелс не вважав наші успіхи чимось винятковим і висловив співчуття 
ліквідованому куркульству, заявивши «десятимільйонні жертви принесенні справі 
соціалістичного будівництва є дуже дорогою [ціною] в порівнянні з успіхами, які 
радвлада має» 4.

ще одним пунктом обвинувачення була поїздка на Далекий Схід, начебто здій-
снена з метою виявлення настроїв місцевих українців націоналістів, налагодження 
зв’язку та пошуку можливостей переходу кордону. здається, що слідчий і сам у це 
не вірив. заново перегортаючи сторінки книги, присвячені мандрівці, можна до-
пустити, що він буквально був вражений прочитаним, і вирішив таким незвичним 
чином «відмітити» це місце у справі. «в долині майоріє лінія телефонних стовпів. …
Якесь хвилювання обіймає, коли знаєш, що ось-ось під’їдеш до кордону. Державний 
кордон! Далі за ним немає вже СРСР, починається Маньчжурія, Китай, починається 
інша суспільна система, інший уклад життя. І хочеться швидше побачити кордон двох 
держав-велетнів — кордон, що зараз так пильно охороняється і який після революції 
в Китаї втратить усяку таємничість, перетвориться на звичайну велику ріку, яких так 
багато в обох країнах» 5 

На побаченні у харківській в’язниці дружина довідалась, що Івана звинуватили 
в недонесенні на колишніх товаришів (хоча документального підтвердження цьо-
му у справі немає). Намагаючись встановити правду, багмут звернувся з прохан-
ням влаштувати зводини віч-на-віч з Григорієм Епіком, у відповідь слідчий бліок 

3 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 7745, арк. 19зв., 20.
4 Там само, арк. 20.
5 Бàгìóò, ²âàí. преріями та джунглями біробіджану / Іван багмут. — Х. ; О. : Молодий більшовик, 

1931. — С. 121.
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«пожартував»: «побачитесь у та-
борі».

Так Іван Андріянович опи-
нився серед вічної мерзлоти та 
плавучих ґрунтів тундри в Ухт-
печтабі — у північній місцевос-
ті за полярним колом, описаній 
у збірці «Карелія—Karjala». зви-
чайно, не зустрівся з Григорієм 
Епіком, який вже відбував по-
карання на Соловках, а в 1937-му 
був розстріляний. У печорсько-
му таборі багмут працював на-
чальником геологорозвідувальної 
партії, яка намічала місце будів-
ництва нової залізничної гілки до 
міста воркути. У клопотаннях до 
прокуратури СРСР просив довес-
ти йому зміст покарання, писав 
про безпідставність обвинува-
чення, наводив факти порушень 
сталінської Конституції органами 
слідства. Листування виявилося 

безплідним, замість очікуваної реакції Москви до далекого міста Усть-Уса надійшло 
повідомлення про продовження терміну ще на три роки.  І навіть після звільнення 
з-під варти він не отримав дозволу на виїзд з Карелії. «Найтяжчим моментом в моїй 
біографії є 1935—1941 роки, — напише багмут через кілька десятиліть,— коли я був 
заарештований, звинувачений у контрреволюційній діяльності і засланий у виправно-
трудові табори. Не почуваючи за собою ніякої вини, я дуже боляче переживав арешт 
і заслання, одначе не змінив своїх поглядів…» 6.

Гіркота від безпідставної образи залишилася і по війні. У лютому 1943 року Іван 
багмут був важко поранений на підступах до Харкова. У військовому шпиталі колиш-
ньому розвіднику 86-го полку 180-ї стрілецької дивізії воронезького фронту ампуту-
вали ногу. за виявлену мужність І. А. багмут був нагороджений двома медалями «за 
отвагу», а також «за победу над Германией», «за доблестный труд в великой Отече-
ственной войне». У 1944—1945 роках працював директором харківського відділення 
літфонду при Спілці письменників, потім, як засвідчено в характеристиці СРпУ, 
«перейшов на творчу роботу». після смерті Сталіна, у 1955 році багмут поновив лис-
тування з органами, відповідальними за дотримання «соціалістичної законності». 
Цього разу вдалось відновити власне добре ім’я.

повернення письменника в літературу після довгої вимушеної перерви пов’язують 
з повістю «записки солдата» та оповідань про вітчизняну війну, які витримали кіль-
ка перевидань. Фахівці зійшлися на тому, що перша редакція книги була затримана 
Головлітом через зайвий натуралізм, побутові подробиці, вузький психологізм. при 
підготовці реабілітації слідчі опитали письменників Костя Гордієнка та володими-
ра Гавриленка. Цікавились причинами затримки. Опитувані запевнили, що повість 
була позбавлена ворожих антирадянських, антипартійних проявів, розтягнутість 
у часі пов’язали з невдалими місцями, висловами, порівняннями, які потребували 

6 Цит. за: Зàºцü, ². Я. Іван багмут : [літературно-критичний нарис] / І. Я. заєць. — К. : веселка, 
1964. — С. 25.

Титульна сторінка рукопису з виправленою назвою 
«записки солдата». 1946 ð³ê, ì. Õàðê³â

витяг з клопотання Клавдії Литвинової про звільнення 
з-під варти її чоловіка, Івана багмута, з резолюцією «…Ця 
справа переглянута ОН. Термін покарання збільшений до 
6 років 2.06.1940 р.»
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доопрацювань. Колишній секретар Хар-
ківської організації Спілки радянських 
письменників Кость Гордієнко причи-
ну вбачав ще й в тому, що «…повесть 
написана не в лакировочных тонах, ви-
димо по этому и не вышла в свет»  7. 
Нагадаємо, що негласний «розбір по-
льотів» проводили не за «друкованою 
продукцією» безвісного початківця. 
Твори Івана багмута давно стали улю-
бленими для кількох поколінь радян-
ських читачів. Опубліковані на початку 
тридцятих років «преріями та джунгля-
ми біробіджану», «подорож до небес-
них гір», «Апатити», «верхівці засніже-
них тундр» ніколи не були заборонені, 
і після арешту з обігу не вилучалися. 
повість «щасливий день суворовця 
Криничного», написана за враженнями 
від Харківського суворівського учили-
ща, що містилося в Чугуєві, була над-
рукована більш ніж півмільйонним на-
кладом на 15 мовах, відмічена премією 
конкурсу міністерства народної освіти 
Росії та ДЕТГІзу. з 1951 року І. А. баг-
мут був членом республіканської комісії 
дитячої літератури, з 1955-го очолював драматургічну секцію Харківської організації 
СРпУ; працював у редколегії літературно-художнього та громадсько-політичного ча-
сопису «прапор». Стосовно обговорення особливостей письменницького стилю слід 
зауважити, що Іван багмут був визнаним «знавцем деталі». На думку бориса Харчука 
«він і подає, тобто змальовує образ головного героя, весь час посилаючись на безліч 
деталей. …все краще, чого домігся письменник у своєму творчому доробку: яскрава 
деталізація, чіткість вислову, влучне слово, впевнене різьблення характерів» 8.

Іван Андріянович був людиною вольовою, непохитною. Ці риси допомагали йому 
в літературній роботі при розв’язанні спірних питань. Раз за разом він повертався 
до рукописів, розтлумачував перекладачу борису Кирдану доцільність оригінального 
звороту. «Если я дважды подряд употребляю одно слово, то я делаю это сознательно 
(напр. стр. 25). Если у меня сказано «розятрило», то надо найти эквивалент, а не за-
менять его тремя эпитетами да ещё такими «ужасно чувствительными» как «так жгло 
в груди». Нельзя употреблять к моим фразам широкоупотребительные штампы, такие 
как «широко раскрытыми глазами» 9… Обурювався тим, що в чорнових перекладах ро-
сійською зустрічалося «Русская федерация» замість Российская, іменнику «общество» 
відповідало «товарищество». Низку зауважень закінчив теплими словами: «…пусть 
вас не расстраивают мои восклицательные знаки, множество пометок и правок. вос-
пользуйтесь моим советом — пусть прочитает перевод кто-нибудь из ваших друзей-
русских и сделает замечания, не заглядывая в оригинал. Я думаю, что ваша работа 

7 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 7745, арк. 68зв.
8 Õàðчóê, Бîðèñ. Талант і праця : [до 70-річчя Івана багмута] / борис Харчук // Дніпро. — 1973. — 

№ 6. — С. 124, 126.
9 ДАХО, ф. Р-5758, оп. 1, спр. 88, арк. 5, 5зв.

«пожартував»: «побачитесь у та-
борі».

Так Іван Андріянович опи-
нився серед вічної мерзлоти та 
плавучих ґрунтів тундри в Ухт-
печтабі — у північній місцевос-
ті за полярним колом, описаній 
у збірці «Карелія—Karjala». зви-
чайно, не зустрівся з Григорієм 
Епіком, який вже відбував по-
карання на Соловках, а в 1937-му 
був розстріляний. У печорсько-
му таборі багмут працював на-
чальником геологорозвідувальної 
партії, яка намічала місце будів-
ництва нової залізничної гілки до 
міста воркути. У клопотаннях до 
прокуратури СРСР просив довес-
ти йому зміст покарання, писав 
про безпідставність обвинува-
чення, наводив факти порушень 
сталінської Конституції органами 
слідства. Листування виявилося 

безплідним, замість очікуваної реакції Москви до далекого міста Усть-Уса надійшло 
повідомлення про продовження терміну ще на три роки.  І навіть після звільнення 
з-під варти він не отримав дозволу на виїзд з Карелії. «Найтяжчим моментом в моїй 
біографії є 1935—1941 роки, — напише багмут через кілька десятиліть,— коли я був 
заарештований, звинувачений у контрреволюційній діяльності і засланий у виправно-
трудові табори. Не почуваючи за собою ніякої вини, я дуже боляче переживав арешт 
і заслання, одначе не змінив своїх поглядів…» 6.

Гіркота від безпідставної образи залишилася і по війні. У лютому 1943 року Іван 
багмут був важко поранений на підступах до Харкова. У військовому шпиталі колиш-
ньому розвіднику 86-го полку 180-ї стрілецької дивізії воронезького фронту ампуту-
вали ногу. за виявлену мужність І. А. багмут був нагороджений двома медалями «за 
отвагу», а також «за победу над Германией», «за доблестный труд в великой Отече-
ственной войне». У 1944—1945 роках працював директором харківського відділення 
літфонду при Спілці письменників, потім, як засвідчено в характеристиці СРпУ, 
«перейшов на творчу роботу». після смерті Сталіна, у 1955 році багмут поновив лис-
тування з органами, відповідальними за дотримання «соціалістичної законності». 
Цього разу вдалось відновити власне добре ім’я.

повернення письменника в літературу після довгої вимушеної перерви пов’язують 
з повістю «записки солдата» та оповідань про вітчизняну війну, які витримали кіль-
ка перевидань. Фахівці зійшлися на тому, що перша редакція книги була затримана 
Головлітом через зайвий натуралізм, побутові подробиці, вузький психологізм. при 
підготовці реабілітації слідчі опитали письменників Костя Гордієнка та володими-
ра Гавриленка. Цікавились причинами затримки. Опитувані запевнили, що повість 
була позбавлена ворожих антирадянських, антипартійних проявів, розтягнутість 
у часі пов’язали з невдалими місцями, висловами, порівняннями, які потребували 

6 Цит. за: Зàºцü, ². Я. Іван багмут : [літературно-критичний нарис] / І. Я. заєць. — К. : веселка, 
1964. — С. 25.

Титульна сторінка рукопису з виправленою назвою 
«записки солдата». 1946 ð³ê, ì. Õàðê³â
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получит высокую оценку. привет и лучшие пожелания! Крепко жму вашу руку» 10. 
б. п. Кирдан розумів, що творчий обмін ґрунтувався скоріше на його можливостях 
і ділових якостях, тому не образився: «я учел все ваши замечания и пожелания, по-
старался сохранить ваш стиль. все это вы, несомненно, почувствуете при чтении 
перевода…» 11.

письменник багато подорожував по містах і селах області, відшукуючи образи 
літературних героїв у колгоспах і на виробництві. його охоче запрошували на зустрічі 
із студентами та школярами, і він ніколи не відмовлявся. У яскравих виступах завжди 
в кількох фразах розкривав суть питання, що притягувало увагу аудиторії. Колеги 
запам’ятали його любов до шахів, яку він виніс через все життя, і шахівницю в примі-
щенні відділення письменників називали «столиком багмута». А ще зазначали вміння 
вислухати й надати слушну пораду. Нажаль, у творчій спадщині письменника не за-
лишилося розповіді про найтяжчий період життя.

10 ДАХО, ф. Р-5758, оп. 1, спр. 88, арк. 5зв.
11 Там само, спр. 106, арк. 4.



інна дМИТрИЧенко

подвиЖник бібліотеЧної спРави

боРовиЧ-фінкельштейн борис осипович

народився 19 листопада 1883 року у місті одеса херсонської 
губернії. керівник приватної культурно-просвітницької уста-
нови «труд». Завідувач консультаційного відділу харківської 
громадської бібліотеки. Заарештований 11 березня 1921 року як 
меншовик, 26 квітня 1921 року звільнений комісією з перегляду 
справ. книгознавець харківського інституту охорони здоров’я 
студентів і вчених. Розстріляний у києві 23 вересня 1938 року за 
вироком вквс сРсР від 23 вересня 1938 року. Реабілітований 
прокуратурою харківської області 23 грудня 1992 року, гене-
ральною прокуратурою України 12 серпня 1993 року.

Діяльність видатного бібліографа, бібліотекознавця тісно пов’язана з історією 
Харківської державної наукової бібліотеки імені в. Г. Короленка. Нині бориса бо-
ровича визнають творцем предметного каталогу та розробником документації з його 
організації, автором друкованих робіт з питань методики предметного каталогу — од-
ним з основоположників теорії та практики предметної каталогізації. він був одним 
з перших фахівців України, які зробили значний внесок у розвиток вітчизняного 
читачознавства та бібліопсихології. Однак протягом багатьох десятиліть інформація 
про його досягнення залишалася закритою, як і дані про приватне життя цієї людини.

відомо, що борис Фінкельштейн народився в Одесі, закінчив комерційне учили-
ще, навчався в університеті. У рідному місті 1905 року зайнявся бібліотечною практи-
кою. влітку 1912 року за його участі було засновано дитячий клуб, у якому працював 
керівником-педагогом.

Літературна обдарованість спрямувала його до редакцій «южного обозрения», 
«Одесских новостей», «Современного слова», «Одесского листка». виявлена актив-
ність була помічена літературознавцем Семеном венгеровим, який додав персональну 
інформацію до свого архіву. Її використав Іван Масанов, навівши псевдоніми, які 
вживав Фінкельштейн: б-ич, борович, борович б., борович б. О., Лазарев 1. Можли-
во, псевдо «борович», яке за ним закріпилося і стало другим прізвищем, було скоро-
ченим «борис Осипович».

Також в Одесі розпочав нелегальну політичну діяльність, як член РСДРп у 1914—
1915 роках перебував під наглядом поліції у місті Могилів-подільський. життя на 
периферії обтяжувало його. «Тут здавна відчувається велика потреба у добрій і доступ-
ній книзі. Досить людне повітове місто з двома гімназіями, комерційним училищем, 
з кількома вищими початковими школами» (ïåðåêлàä — Ðåä.) 2. Характерну «глибинці» 
інерцію борович висвітив на провальних спробах інтелігенції започаткувати читаль-
ню, що мала протистояти розбещенню молоді двома ігорними клубами. Двадцять 
місяців очікували ініціатори затвердження проекту статуту місцевим начальством, 

1 Ìàñàíîâ, И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей 
/ И. Ф. Масанов. Т. 4. — М.: Изд-во всесоюзной Книжной палаты, 1960. — С. 491.

2 Бîðîâèч,  Б. О. История одной библиотеки: письмо из Могилева-подольского : [от нашего ко-
респондента] / б. О. борович // Школа и жизнь. — 1916. — №41—43 (26 окт.). — С. 11.
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поки не дізналися, що справою ніхто не займався. Як не прикро, повторилася ситуа-
ція чотирирічної давнини з нереалізованним рішенням міської думи про заснування 
громадської бібліотеки.

борис борович переїздить до Харкова, де займається журналістикою. впродовж 
одинадцяти днів 1916 року висвітлював найбільш актуальні теми, обговорені депута-
тами окружного педагогічного з’їзду, який зібрав 1700 учасників: завдання середньої 
школи, взаємозв’язок школи та сім’ї, спільне навчання хлопчиків та дівчат, ство-
рення умов, сприятливих творчій роботі вчителя. Іншим сюжетом часопису «Школа 
и жизнь» було відкриття дитячого філіалу в приміщенні Харківської громадської 
бібліотеки, підготовкою якого займалася окрема комісія з дитячого читання. Автор 
позитивно оцінив обрану систему каталогізації. з метою швидкої та зручної орієнтації 
були створені чотири рухомі каталоги: алфавітний загальний, за віком і алфавітом, 
систематичний і предметний за рубриками.

з 1917 року б. борович — член Харківської громадської бібліотеки (ХГб). Саме 
в харківський, найбільш плідний період життя, були написані визначні статті з дороб-
ку понад 90 спеціальних робіт, які включені багатьма іменитими укладачами до бібліо-
графічних покажчиків, рекомендаційних списків. він читав лекції, брав участь у засід-
даннях правління бібліотеки. визнав цей заклад явищем унікальним, в якому сплелися 
елементи великого книгосховища з багатьма ознаками бібліотек широкого, масового 
користування. Народжена в крихітній квартирі, Харківська громадська бібліотека за со-
рок років існування зробилася найбільшою в Україні та винятковою за своїм характе-
ром. завдяки любові та допомозі харків’ян вона зібрала книжкові багатства (на 1925 рік 
фундацію з 310 тисяч томів) і отримала прекрасну будівлю архітектора О. М. бекетова, 
і все це використовувалося з максимальною ефективністю. У епоху царату бібліотека бу-
ла чи не єдиним місцем зібрань ліберальної, почасти радикально спрямованої інтеліген-
ції, а з 1905 року стала культурним центром революційно налаштованої громадськості.

Харківська бібліотека через постійну матеріальну скруту мала лише чотири друко-
вані каталожні томи та бюлетені, а з 1917 року література була рознесена лише у ру-
кописні зошити, що було нераціональним 3. Детальною розробкою каталогу борович 
зайнявся після того, як у жовтні 1920 року очолив довідково-консультаційний відділ 
ХГб, штат якого спочатку налічував усього двох спеціалістів. До стислих термінів 
підготовки новації спонукало те, що по завершенні Громадянської війни очікувався 
великий наплив читачів. «предметный каталог исчерпывает каждую книгу до дна; он 
отражает все вновь возникшие вопросы тот час вслед за их появлением в журналах и 
книгах, а то и в газетах; он вбирает в себя немедленно все завоевания науки, все от-
тенки научной мысли, вовсе не заботясь о приведении всех идей в стройную связь, об 
отражении их взаимодействия. предметный каталог, вполне обслуживающий любого 
читателя, представляет из себя некий энциклопедический словарь: под каждым сло-
вом, стоящим в алфавите, стоят карточки, указывающие литературу данного частного 
вопроса, и на карточках этих можно проставлять и дополнительные сведения о со-
держании каждой книги и пометки о степени ее трудности» 4.

Це був перший предметний каталог на теренах Радянського Союзу. Найдетальні-
ший довідковий апарат, який можна створити в бібліотеці, було складено, незважаю-
чи на брак теорії та досвіду. підбиваючи підсумки роботи відділу за перші шість років, 
борович зазначив: «Мы эту работу начали в полном одиночестве, ибо не было у нас 
никакой поддержки, но, как это всегда бывает в таких случаях, вокруг слышались 

3 Бîðîâèч, Б. О. предметный каталог / б. О. борович. — Х. : Труд, 1925. — С. 63—64.
4 Бîðîâèч Б. О. Классификация книг в научных библиотеках и предметный каталог : [содерж. докл., 

дек. 1925 г.] / б. О. борович // праці першої конф. наук. бібліотек УССР : [бібл. зб.]. Ч. 1 / вбУ при 
УАН. — К., 1926. — С. 109.
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злобные выкрики и на-
смешки… Атмосфера во-
круг этого каталога, царив-
шая в г. Харькове и даже 
вне его, лишь больше спло-
тила отдельных работников 
Консультационного Отдела 
и заставила их работать над 
предметным каталогом ещё 
интенсивнее» 5.

звісно, все нове ви-
кликає шквал критики, але 
згодом предметний ката-
лог виборов власне визна-
ння. Усі книги, що вихо-
дили у Радянському Союзі 
(обов’язковий екземпляр 
надходив до бібліотеки 
з кінця 1922-го року), відо-
бражалися в предметному каталозі. будь-яка довідка надавалася за півхвилини, тому 
ідея запровадження інструмента швидкого, безпомилкового задоволення потреб чита-
чів була підхоплена багатьма бібліотеками.

відділ на чолі з боровичем став головним, його значимість та популярність дедалі 
збільшувалися, були започатковані цікаві нововведення. борис Осипович особисто 
двічі на місяць проводив вечори «живої бібліографії» для 300—400 слухачів. Також 
велося організоване листування через поштову скриньку для створення комфортних 
умов користувачам, мало обізнаним з роботою в бібліотеці. Досвідом він поділився 
в книзі «пути сближения книги с читателем: опыт методологии культурной работы 
в библиотеке» (Х.: Труд, 1922.)

У червні 1926 року на базі бібліотеки імені в. Г. Короленка відбувся перший 
всеукраїнський бібліотечний з’їзд. зазвичай борович брав активну участь у науко-
вих зборах, жваво обговорював теми, виступав з доповідями. Якось співдоповідач 
А. І. Калишевський не утримався й назвав його «бібліотекарем з великим темпера-
ментом, у якого в підході до предметного каталогу надзвичайно багато захопленості» 6. 
На першому пленумі Каталографічної комісії УАН у квітні 1927 року в Києві він був 
обраний її дійсним членом. з 1919 по 1932 рік проводив активну лекторську роботу, 
за дорученням Головнауки керував курсами для наукових бібліотек, а також спеціалі-
зованими семінарами з питань методики організації предметного каталогу. У 1925—
1930 роках б. борович — співпрацівник часопису Українського наукового інституту 
книгознавства «бібліологічні вісті». Учасник засідань Українського бібліологічного 
товариства при УАН у січні 1929 року в Києві, всесоюзної наради книжкових палат 
у березні 1927 року в Харкові, з’їзду книжкових працівників у 1929 році в Москві, 
член педагогічної ради і лектор школи з підготовки позашкільних працівників пред-
ставників всеукрдержвидаву. Саме завдяки б. О. боровичу, його яскравій, неорди-
нарній особистості, про роботу консультаційного відділу ХГб у 1920-х роках знала вся 
бібліотечна спільнота країни.

5 Архівні фонди ХДНб ім. в. Г  Короленка, ф. 4 [М. О. Габель, Консультационно-библиографи-
ческий отдел], арк. 64. Меморіальний фонд ХДНбК.

6 Труды первой конференции научных библиотек РСФСР (7—12 дек. 1924 г., Москва). — М., 
1926. — С. 188.

Консультаційно-бібліографічний відділ бібліотеки ім. в. Г. Коро-
ленка. Фîòî ïîчàòêó 30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîл³òòÿ, ì. Õàðê³â
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борець з самодержавством, боро-
вич-Фінкельштейн натхненно сприй-
няв Лютневу революцію, «легалізував-
шись» відкриттям видавництва «Со-
циалист». На сторінках книжок серії 
«Народная библиотека» він тріумфував: 
віднині громадяни отримали можли-
вість законно виборювати кращу долю 
батьківщині через механізм багатопар-
тійності. Ідеалізуючи дійсність, дово-
див, що «не кулаком и не дубиной за-
щищает каждый класс свои интересы — 
ведь прошли уже времена дикарей, 
которые хватали друг друга за глотку и 
душили» 7. У доступній формі надав від-
повіді на нові, актуальні питання: яких 
свобод здобулися, про парламентаризм 
та порядок виборів, професійну спілку 
та її нормативний статут, міжнаціональ-
ні відносини, про землю, мир і війну. 
внутрішнє піднесення, пов’язане з очі-
куванням позитивних змін політичного 
життя, швидко спростувала реальність. 
борович встиг зробити наступний, да-
лекоглядний крок, заснувавши в грудні 
1917 року приватну культурно-просвіт-
ницьку установу «Труд», яка об’єднала 
видавництво, книжковий склад та крам-
ницю. Опанувавши владу, більшовики 

закрили видавництва, які належали конкурентам. Меншовики втратили «бюллетень», 
«Наш голос», «Наша жизнь», «Социал-демократ». У 1921 році в Харкові був насиль-
ницьки закритий клуб «Социал-демократ», майно якого було конфісковане. Органи 
вУЧК провели масштабну операцію, 11 березня до тюремного підвідділу Харківського 
губчека разом з десятками однопартійців потрапив і б. О. борович-Фінкельштейн. 
політбюро ЦК Кп(б)У ухвалило рішення «меншовиків — випускати індивідуально, 
з погодженням із секретарем ЦК (відносно харків’ян — з погодженням також з се-
кретарем Харківського губкому)» 8. Спеціальною комісією за рішенням від 26 квітня 
1921 року більшість заарештованих, у тому числі борович, було звільнено з-під варти.

Штучно відсторонений від політики, борис Осипович зосередився на професійній 
роботі. І, як вважають колеги, «створюючи на базі «Социалиста» нову організацію 
«Труд», борович намагався розширити та поглибити зміст своєї не лише видавничої, 
але й культурно-просвітницької діяльності. І це йому вдалося протягом наступного 
десятиріччя» 9. працюючи в нових умовах, «Труд» уникав виготовлення продукції 
ідеологічного змісту. Головними були питання народної та позашкільної освіти, бі-
бліотечної справи, освітньої ролі бібліотек, клубної та виховної роботи. завданням 

7 Бîðîâèч. Как добиваться лучшей жизни? (О классах и партиях) — Х., 1917. — С. 6—7.
8 Êîê³í, С. А. Ліквідація більшовиками правоесерівської і меншовицької опозицій в Україні 

в 1920—1924 рр. / С. А. Кокін, О. М. Мовчан. — К., 1993. — С. 36.
9 видатний український бібліотекознавець б.О. борович (1883—1938) : [зб. матеріалів] / Харк. 

держ. наук. б-ка ім. в.Г. Короленка; уклад. : А. О. Черевко, Т. Л. Кульшицька. — Х., 2005. — С. 21.

Обкладинка книги видавництва «Социалист» «Как 
добиваться лучшей жизни? (О классах и партиях)». 
1917 ð³ê, ì. Õàðê³â
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видавничої справи він вважав популяризацію наукових 
знань, розширення світогляду читачів, підвищення їх 
культури. заробленими коштами підтримав колектив ХГб, 
на зборах місцевкому 22 березня 1922 року борович ого-
лосив «про створення фонду товариської допомоги через 
крайню потребу багатьох працівників у екстреній помочі» 
з наданням першого внеску в один мільйон карбованців 
культурно-просвітницькою організацією «Труд» 10. поліп-
шенню матеріального становища співробітників та покра-
щенню умов праці приділяв увагу й у подальшому, у звіті 
1925 року про роботу каси взаємодопомоги підкреслив, 
що не було єдиної відмови бюро, усі обґрунтовані кло-
потання були підтримані ним як уповноваженим. Маючи 
авторитет, борис Осипович головував на річному підсум-
ковому засіданні уповноважених кас місцевкомів Харків-
ської губернії.

завжди брав активну участь у громадській роботі бібліотеки: обирався до прези-
дії місцевкому, ініціював культурно-просвітницький гурток, який на прохання зборів 
й очолив. він відтворив традицію зібрання працівників бібліотеки, на яких кожен при-
сутній міг відверто висловитися або письмово ставити запитання на наступне засідання.

Активність керівника консультаційного відділу поширилася за межі бібліотеки. 
Співробітники організували вечірні чергування в нічліжці для безпритульних дітей, 
розмістили там бібліотечку та проводили читання. У комуні глухих також прово-
дилися читання, а потім відвідування вихованцями безкоштовних концертів у залі 
бібліотеки. він виклопотав у вЦвК право включити до відомчого осередку «Друзів 
дітей» читачів, що могло значно поширити межі діяльності й збільшити допомогу без-
притульним дітям.

про те, яким фахівцем був борис Осипович борович, красномовно свідчить ба-
гатий та різноплановий творчий доробок. Але зрозуміти, якою він був людиною, не 
маючи навіть особистого фото, дуже важко. Такі риси, як допитливість і товарись-
кість, зажди ставали в нагоді літературознавцю. Спеціальні роботи в авторському ви-
кладі легко сприймалися читачами. бібліотечним фахівцям Радянського Союзу праці 
боровича стали практичними посібниками в щоденній роботі, але з часом їх занесли 
в перелік заборонених.

Ось як згадував історію «проробляння боровича» один з нещадних критиків Кость 
Довгань, якого після листа Сталіна до редакції журналу «пролетарская революция» 
звинуватили у примиренстві. «У статті «жертва педагогічної саможертовности» («Кри-
тика», 1930, № 9) я полемізую з ним, як з людиною, що лише помиляється, лише 
збочує. Я закидаю йому «нерозуміння» проблеми читача; кажу, що він «безнадійно 
далекий від розуміння ролі пролетаріату»; зазначаю в нього вияв «разючої сліпоти 
до сучасних культурно-політичних процесів». Я пишу, що він «механічно переносить 
у пролетарське суспільство категорії сучасного суспільства буржуазного» (це так), але 
додаю: «незалежно від своїх суб’єктивних замірів», — цим самим припускаючи, що 
суб’єктивно він прагне «зрозуміти», «наблизитись», «прозріти» і т. д. Тим-то послі-
довно я вимагаю від боровича «підтягуватись до філософсько-політичного рівня пар-
тійних настановлень в питаннях культури». Так я підходив тоді (1930) до боровича, 
сподіваючись, що можна б’ючи, його перевиховати... Тепер я бачу, що я помилився, 
що цей підхід мій до боровича, до його буржуазних поглядів був примиренський, 

10 ДАХО, ф. Р-1004, оп. 2, спр. 49, арк. 1.

Екслібрис б. О. боровича 
з примірника «Несть эллин, 
ни иудей!». 1920 ð³ê
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опортуністичний»,— роз’яснив він у самокритичній доповіді, виголошеній 17 березня 
1932 року на прилюдних зборах Українського науково-дослідного інституту книго-
знавства 11. І дійшов висновку: «борович, хоч скільки його били й б’ють, досі ніде не 
заявив про своє роззброєння, досі ніде не заявив, що він визнає свої позиції за кла-
сово ворожі, за буржуазні, що він хоче стати на інші позиції. значить, треба бити без 
жалю і далі» 12. було би помилкою вважати, що б. борович залишався байдужим до 
«сигналів» на свою адресу. У 1930 році, коли за відчиненими дверцятами спецсховища 
поглинали «ідеологічно-шкідливу літературу», він погоджувався, що «є, безперечно, 
багато примірників літератури макулатурної або видимо контрреволюційної, і обтя-
жати нею полиці було б дуже нерозумно» 13.

Сумно, що доля предметного каталогу була такою ж трагічною, як і доля самого 
б. О. боровича. Уперше його прізвище з’явилося серед неблагонадійних осіб 1921 ро-
ку в списку, спрямованому Наркомосом до «комісії з чистки особового складу радян-
ських установ». На початку 1932 року його звільнили разом з шістьма колегами, з яки-
ми тривалий час працював опліч. Це О. Д. Татаринова, І. М. Ткаченко, С. М. Яшпан, 
Е. М. Уткіна, Р. Р. волковиська, Н. І. панаріна. У річному звіті немає жодного з цих 
прізвищ, а в структурі бібліотеки навіть відсутня згадка про консультаційно-бібліо-
графічний відділ! пізніше, за наслідками чисельних перевірок був реорганізований, 

11 Дîâгàíü, Ê. проти еклектики та ревізіонізму в книгознавстві, за більшовицьке переозброєння 
/ К. Довгань. — К.:УНІК, 1932. — С. 67, 68.

12 Там само.
13 Бîðîâèч, Б. про стару книгу / б. борович // журнал бібліотекознавства та бібліографії. — 1930. — 

№ 4. — С. 16.

працівники консультаційного відділу бібліотеки ім. в. Г. Короленка. Фîòî ïîчàòêó 30-õ ðîê³â ÕÕ  ñòî-
л³òòÿ, ì. Õàðê³â
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а фактично знищений предмет-
ний каталог, створенню якого 
борович присвятив дванадцять 
років життя. У наказі заступни-
ка Наркома освіти УСРР «про 
наслідки обстеження Харківської 
бібліотеки імені Короленко» 
йдеться, що «…директор бібліо-
теки тов. Сафронов не зумів злік-
відувати до кінця наслідки шкід-
ницької діяльності колишнього 
керівництва бібліотеки (борович 
та інші) в першу чергу в галу-
зі побудови каталогів. …замість 
того щоб організувати корінну 
переробку по-шкідницькі побу-
дованих боровичем каталогів… 
обмежився лише тим, що закрив 
читачам доступ до нього» 14.

втративши улюблену робо-
ту, борис борович помітно не-
рвував. Остання відома рецензія 
на тлумачний словник російської 
мови написана в нехарактерному 
«роздратованому» тоні, засвідчує 
душевний дискомфорт автора 15. 
14 червня 1937 року в його оселі 
було проведено обшук і складено 
«опис відібраних творів контр-
революційних авторів». Рідкіс-
ніші книги Д. Мережковського, 
п. Мілюкова, в. поланського 
приписали «зберігати надалі до 
розпорядження облуправління 
НКвС» дружині, Марії Яківні 
Цейтлін. поміж «вийнятого з ко-
лекції» боровича (саме так, мож-
ливо з слів обшуканого було внесено до протоколу) — портрети вчорашніх лідерів, які 
в мить стали «ворогами народу». Разом з літературною продукцією до НКвС забрали 
її власника. з метою накопичення компромату, кореспонденцію поштової скриньки 
було взято під люстрацію.

звинувачений «як учасник меншовицько-троцькістської організації міста Харко-
ва» два місяці поводився «різко-вороже... не надав правдивих свідчень у справі, на до-
питах систематично зводив наклепи на органи НКвС», за що його вкинули на десять 

14 УСРР. Рада Народних Комісарів. про наслідки обстеження Харківської державної наукової 
бібліотеки імені Короленка : наказ заст. наркома освіти УСРР тов. Хаїта № 82 від 30. 1.1935 р. // зб. 
наказів Нар. комісаріату освіти. — 1935. — № 7. — С. 6.

15 Толковый словарь и культура слова : [заметки читателя] // Фронт науки и техники. — 1936. — 
№ 3. — С. 130—134. — Рец. на кн.: Толковый словарь русского языка / cост. Г.О. винокур [и др.] ; 
под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: 1934. — 1562 с.

Анкета заарештованого б. О. боровича. 1937 ð³ê, ì. Õàðê³â
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діб до карцеру (рідкий випадок, коли «покарання» було документально зафіксоване) 16. 
борович чинив опір, не зраджував переконанням. ще півроку продовжувалися зну-
щання, і коли все ж не витримав, його перевезли до Києва. працівники УДб НКвС 
УРСР примусили підписати роздруковану копію свідчень від 3—4 квітня 1938 року, 
в якій він визнав себе як одного з лідерів нібито існуючого меншовицького підпіл-
ля. боляче спостерігати, як, ознайомлюючись із фальшивкою, зламаний внутрішньо 
бібліограф робив незначні правки тексту за дозволом слідчого. від того нісенітниця 
про таємні збори підпільників «у місцях скупчення меншовиків» — будинку вчених, 
Спілці працівників освіти, будинку освіти — не виглядала правдивіше. «зізнання бо-
ровича» підкріплювалися «свідченнями» знайомих йому діячів, здобутих примусом, за 
якими не лише Харків, тенета меншовицького південного бюро охопили Одесу, Київ, 
Дніпропетровськ, Миколаїв, Маріуполь, Артемівськ, Кременчук і бердичів. На рівні 
ЦК меншовицької організації в Україні, як вважало слідство, борович тісно спілку-
вався з академіком Семковським-бронштейном, роботи якого друкувало видавництво 
«Труд» і примірники з дарчими написами збереглись у домашній колекції. закрите 
судове засідання тривало рівно п’ятнадцять хвилин. Того ж дня, 23 вересня 1938 року, 
б. О. боровича-Фінкельштейна розстріляли в Києві.

він мав великий творчій потенціал, можливість бути фахівцем високого рівня 
в будь якій гуманітарній галузі. Але обрав професію бібліотекаря. за допомогою кни-
ги, впродовж усього життя, намагався впливати на духовний розвиток людини.

борис борович заслужено повертається до нас. Сучасні дослідники цитують його 
унікальні праці, наголошують на їх актуальності. Мабуть не випадково, співробітники 
бібліотеки нещодавно знайшли його особистий екслібрис. Можливо, це стане по-
штовхом майбутніх досліджень творчого спадку й біографії видатного попередника.

16 ГДА Сб України, спр. 71007 фп, арк. 12.



олена дьякова, анатолій Попов

У воРкУті відомий як поет

дРановський лев Залманович

народився 1899 року у селі луки таращанського повіту ки-
ївської губернії в сім’ї робітників. У 1917—1934 роках член 
вкп(б), виключений як троцькіст. Заарештований одеським 
окрвідділом дпУ УсРР 1 листопада 1928 року за належність до 
троцькістської організації, зберігання і розповсюдження неле-
гальної літератури (ст. 5410 ч. 1 кк УсРР) і ухвалою особливої 
наради при колегії одпУ від 6 грудня 1928 року висланий до 
сибіру на 3 роки, за ухвалою від 24 вересня 1929 року достро-
ково звільнений з дозволом вільного проживання на території 
сРсР. проживав у харкові. Завідувач клубу харківської об-
ласної комунальної с.-г. школи. Ухвалою особливої наради 
при нквс сРсР від 21 червня 1936 року (ст. 5410 ч. 1 кк 
УсРР) позбавлений волі у втт на 5 років. термін покарання 
відбував у Ухтпечтабі. Заарештований 12 вересня 1937 року 
в числі дев’яти голодуючих в’язнів як член троцькістського 
угруповання, що висувало табірній адміністрації економічні ви-
моги та саботувало роботу, проводило антирадянську агітацію. 
Розстріляний 1 березня 1938 року в районі копальні «воркута» 
за ухвалою «трійки» Унквс по архангельській області від 
27 грудня 1937 року. Реабілітований прокуратурою харківської 
області 27 квітня 1989 року, прокуратурою одеської області 
31 жовтня 1989 року.

Часті в історії випадки, коли про знамениту в чужих краях людину на батьківщині 
майже нічого не відомо. Так сталося з Левом Драновським. його пам’ятають у далекій 
воркуті як автора багатьох популярних віршів, серед яких визнаний воркутинським 
гімном «за полярным кругом…». проте біографію цього митця не було опубліковано, 
а рідкісні згадки рясніють упущеннями, перекрученнями 1.

Утім, звертаючись до спогадів знайомих і друзів, з архівних документів мож-
на уявити, що це була людина непересічна. Одна з його воркутинських знайомих 
Г.С. вульф відзначала, що він буквально був нашпигований своїми і чужими віршами, 
дуже легко, експромтом, робив пародії на різних поетів. Найбільше вражало сучасни-
ків знання творів маловідомих поетів заходу і Сходу. Обдарованість завжди притягу-
вала увагу оточуючих. Хоча зовнішність він мав невиразну: «маленький, щупленький, 
у зношеному чорному пальті, зігнутий від холоду, Драновський ходив уночі по наме-
тику із зошитом за пазухою та олівцем у руці, то виймаючи зошит і щось записуючи, 
то ховаючи його назад, підбігаючи до залізної пічки, щоб зігріти змерзлі пальці, які 
не в змозі були утримати в руках олівець і зошит» 2.

відомості про його життя уривчасті, складаються з анкетних даних, що зберегли-
ся в архівних кримінальних справах, заведених у Харкові та Ухті. Але розслідування 

1 поэзия узников ГУЛАГа: антология / под общ. ред. А. Н. Яковлева ; сост. С. С. виленский. — 
М., 2005. — С. 124—125.

2 Бîÿðчèêîâ, А. И. воспоминания / А. И. боярчиков ; предисл. в. в. Соловьева. — М., 2003. — С. 201.

Л. з. Драновський під час слід-
ства. Фîòî 1928 ðîêó, ì. Оäåñà
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в обох випадках мали інші цілі, тому розгорнута біографічна інформація в них відсут-
ня. Із харківської «анкети заарештованого» від 29 лютого 1936 року можна дізнатись, 
що Лев залманович Драновський народився в 1899 році в селі Луки на Київщині, 
у родині робітника лісопильні. До революційних подій 1917 року працював складачем 
друкарні, а після Громадянської війни перейшов на партійну роботу.

У компартію був прийнятий у травні 1917 року, про що свідчить посилання в опи-
сі вилучених документів 3. під час Громадянської війни, і деякий час по її закінченні 
служив політруком 51-ї стрілецької дивізії політуправління Українського військового 
округу, 3-ї прикордонної дивізії, 25-ї дивізії ДпУ республіки, був начальником політ-
відділу 100-ї дивізії та заступником начальника 25-ї дивізії. У 1925—1926 роках, після 
демобілізації з військової служби, навчався у школі ім. Каменєва, Інституті червоної 
професури в Москві.

Удома він зберігав також посвідчення Одеського комунгоспу, довідку воронезь-
кої губкредитспілки, два посвідчення Спілки друкарів і ще одне посвідчення «Катер. 
Спілка друкарів» (так у документі. ймовірно, це Катеринослав (нині Дніпропе-
тровськ), оскільки на початку 1930-х років Лев залманович навіщав там батьків.— 
О. Д.). Серед вилученого була копія посвідчення Харківського обкому Кп(б)У, два 
делегатські мандати учасника партійних конференцій, путівки бауманського і Хамов-
ницького райкомів м. Москви, тимчасове посвідчення члена міської ради.

Саму ж добірку документів разом з кримінальною справою, справою-формуляром 
і меморандумом на Л. з. Драновського 1936 року було безповоротно надіслано до се-
кретаріату особливої наради при НКвС СРСР у Москві.

Обшук у квартирі Драновських, в якій він проживав з дружиною зінаїдою Ми-
колаївною, сином Аликом, дочкою Майєю, матір’ю Дойрою Григорівною, тривав 
12 годин. Енкаведисти оглянули сарай, в якому серед численних томів зберігався 
особистий архів, що збирався понад десять років, — нотатки, листи, адресні книжки. 
«Листування троцькістського характеру, яке потребувало серйозної уваги», разом зі 
стосом вилучених «заборонених книг», було вивезено.

На допитах вимагали докладного висвітлення епізодів, починаючи з 1927 року 
після приїзду Драновського до Одеси. На той час у країні відбулися важливі події. 
Готуючись до XV з’їзду вКп(б), 84 старі більшовики на чолі з Левом Троцьким ство-
рили опозицію, відому як «платформа 84-х». програмні документи відображали їх 
невдоволення політикою Сталіна. Опозиціонери вважали, що заходи, які проводились 
у СРСР, вели до погіршення становища робітників і селян. Троцькісти підготували 
проекти документів, які планували винести на обговорення і розіслали їх до різних 
міст Радянського Союзу для ознайомлення і внесення необхідних правок.

ДпУ, що уважно стежило за їх діями, поквапилося завдати превентивного удару 
з метою ліквідації організаційних центрів та кадрового потенціалу троцькістської 
опозиції. по суті, були застосовані ті самі методи, що і до погромлених антирадян-
ських партій. за даними секретно-політичного відділу ДпУ УСРР, у першому півріччі 
1928 року були заарештовані лідери Харкова, бердичева, Дніпропетровська. У Києві 
та Одесі були взято під варту ще 19 опозиціонерів 4.

Серед одеситів, які активно декларували документи «платформи 84-х», був 
А. Н. Файнберг. На партійному слідстві він не виказав своїх помічників у проведенні 
нарад і збиранні підписів на підтримку позиції Троцького. проте дізнавач довідався, 
що фракціонер зустрічався з Драновським, підгайцем. Наявність зустрічі Файнберг 

3 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 4065, арк. 8.
4 Оê³ïíюê, Â. Т. Державне політичне управління УСРР (1922—1934) : історико-юридичний аналіз 

: [монографія] /  в. Т. Окіпнюк. — К.: НА СбУ, 2002. — С. 64, 65.



101Ðîçä³ë 2. Á³îãðàô³÷í³ íàðèñè

не заперечував 5. Можливо, це «зізнання» і було приводом першого арешту Лева Дра-
новського.

Ув’язнені більшовики-ленінці (саме так підписались під заявою Л. Драновський 
та його однодумці в. Горєлов, А. Файнберг, Г. Редько) висловили протест проти дій 
тюремної адміністрації, яка до них ставилася гірше, аніж до кримінальних злочин-
ців, — ізолювала політичних у камерах-одиночках у антисанітарних побутових умовах, 
позбавила прогулянок, книг і газет, допускала свавілля та знущання. У другій заяві, 
поданій напередодні ХІ річниці жовтня, в’язні оповістили про початок голодування 
о восьмій ранку 3 листопада 1928 року до моменту задоволення їх вимог. Крім до-
корінної зміни умов утримання, наголошували автори, від адміністрації бУпРу очі-
кували надання прав колишнім революціонерам — учасникам Громадянської війни та 
підпілля, які отримали поранення та мали заслуги перед радянською владою,— нарів-
ні з кримінальними злочинцями. Апогей протистояння припав на річницю революції, 
коли спільники забарикадувалися в камері, демонстрували гасло-привітання Леву 
Троцькому.

Доведені до відчаю в’язні вчинили опір, за що були побиті тюремниками та під-
буреними кримінальниками. Непокірних учасників інциденту перевели до окружного 
ДпУ, про що вони повідомили в колективному зверненні від 9 листопада, разом 
з оголошенням нового голодування 6.

У грудні 1928 року Драновський отримав трирічний термін заслання до Сибіру, 
проте менш ніж за рік його звільнили з правом вільного проживання на території 
СРСР. Лев обрав Харків, в якому знайшов роботу і навіть був поновлений у партії 
1931 року 7. Казенною мовою справи, Драновський прийняв пропозицію з працевла-
штування від «троцькіста Горєлова», обійнявши посаду начальника науково-дослід-
ного управління об’єднання «Кокс», в якому пропрацював з осені 1930-го до початку 
1931 року. Нетривалий термін обумовлений тим, що в установі відбувалися пересліду-
вання колишніх троцькістів.

Хоч як складалися життєві обставини, Драновський ніколи не поривав стосунків 
із друзями. після повернення із заслання продовжив спілкування з в. Горєловим, 
ю. єршовим, Г. Редьком, п. вайнштоком, розширив коло контактів новими прияте-
лями. зустрічі відбувалися в різних містах: Харкові, Москві, Одесі, Дніпропетровську. 
проводилися, як зараз кажуть, у неформальній обстановці за участі родичів, дружин, 
сусідів. звичайно, за столом розповідали анекдоти, не обходячи політичних. Але фак-
тичним лейтмотивом майбутнього звинувачення був відвертий обмін думками учасни-
ків таких зустрічей. Адже співрозмовників об’єднувало критичне ставлення до шляхів 
розвитку економіки, низького життєвого рівня селян, робітників, інтелігенції тощо. 
«провали», що сталися у четвертому кварталі 1932 року, вони вважали наслідком по-
милок і перегинів, що випливали «із неправильної політики партії у цілому» 8. Якщо 
згадати ті часи, «провалами» називали такі події, як невиконання плану у вугільній 
промисловості та Голодомор, що лютував в Україні і на північному Кавказі.

після звільнення з об’єднання «Кокс» Л. з. Драновський, імовірно, не міг вла-
штуватися на роботу через політичні перепони, і лише два місяці 1933 року пропра-
цював завідувачем клубу обласної партійної сільгоспкомуни-школи. Можливо, при 

5 жизнь как сказка : [мемуары] / Л. б. Акинитова. — О. : Друк, 2000. — 191 с. : фотоил. — (На-
учно-документальная серия книг «Реабилитированные историей».

6 Одесский мартиролог : Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской 
власти / составители : Л. в. Ковальчук, Г. А. Разумов. —Одесса : ОКФА, 2005. — Т. 3 — С.  542—544. — 
Историко-мемориальное издание.

7 ДАХО, ф. п-69, оп. 1, спр. 57, арк. 25зв.
8 Там само, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 4065, арк. 36.
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арешті він не назвав ще однієї 
установи. принаймні за докумен-
тами з Ухти, він у 1933—1934 ро-
ках займався видавничою діяль-
ністю у вУАМЛІНі. Цю інфор-
мацію підтверджує довідка про 
Л. з. Драновського як ученого 
секретаря журналу «Марксист-
экономист», що також відображе-
но в «обвинувальному висновку» 
ХОУ НКвС 9.

Убивство С. М. Кірова в груд-
ні 1934 року було початком оста-
точного знищення троцькістської 
опозиції. партійний осередок 
вУАМЛІНу ухвалив рішення про 
виключення Л. з. Драновського 
з партії. І хоча вищі партійні ор-
гани цього рішення не схвалили, 
Лев залманович його не оскар-
жив, і вибув із партії механічно.

Останні два роки на волі Драновський провів у напруженому очікуванні арешту. 
він рідше спілкувався із друзями, обмежуючись формальними або діловими кон-
тактами. Утім зберіг листування, яким пізніше слідчий «підкріпив» звинувачення. 
песимістичні настрої відчувалися оточенням Драновського і раніше. про випадкову 
зустріч у листопаді 1932 року розповів п. вайншток, коли Лев, супроводжуючи його 
після звільнення з-під варти, розпитував, які умови утримання в бУпРі. Дізнавшись 
про арешти серед троцькістів, «Драновський нічого певного не відповів, сказавши: 
«значить народ займався» 10.

27 лютого 1936 року була затверджена постанова про ув’язнення Л. з. Дранов-
ського, як такого, що належить до «контрреволюційної троцькістської організації та 
проводить контрреволюційну роботу», тобто за ознаками злочину, передбаченими 
статтею 5410 ч. 1 КК УРСР. за добу до цієї події його заарештували і відправили до 
тюремної камери спецкорпусу ХОУ НКвС.

Драновський на допитах поводився гідно, давав узагальнені показання, і тим са-
мим мінімізував інформацію, яка заносилася до протоколів. Свою провину не визнав, 
підкресливши, що «ніякої контрреволюційної діяльності я не проводив з літа 1929 ро-
ку і ніяких контрреволюційних суджень і думок у мене не було» 11, проте вже 8 серпня 
його доправили до Ухтпечтабору. 

про перебування Л. з. Драновського на півночі ми дізнаємося зі спогадів колиш-
ніх співтабірників і його поетичних творів. вірші і нині пам’ятають цілі покоління 
місцевих жителів — через талановито втілену в поетичні строфи розповідь про табірне 
життя часів сталінського деспотизму. Ліричний герой Драновського — в’язень, який 
за трагічних обставин опинився далеко від батьківщини. поет відкриває читачеві 
внутрішній світ героя через звернення до матері, коханої жінки; кількома штрихами, 
дуже образно передає сувору правду північної землі, розповідає про тяжкий побут 

9 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 4065, арк. 35, 47.
10 Там само, арк. 26.
11 Там само, арк. 16.

Супровідний лист ГУДб НКвС СРСР про етапування 
Драновського Л.з. з харківської в’язниці у розпорядження 
начальника Ухтпечтабу НКвС. 1936 ð³ê
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ув’язнених. Мелодійні вірші вдячні слухачі поклали на музику, тому нові пісні швид-
ко поширились і набули популярності.

Достеменно невідомо, чи складав Драновський поетичні твори раніше. А мож-
ливо, атмосфера півночі відкрила в ньому письменницькі таланти. Донька згаданої 
вище Г. С. вульф Ірина Куликова в приватному листі розповіла про веселий вірш, 
написаний для неї:

«Тра-та-та, тра-та-та, 
Течет речка воркута, 
возле речки воркуты, 
Где теперь живешь и ты, 
жили-были два мальчишки, 
Макс и Мориц шалунишки…

Далі йшов опис їх пригод на річці воркуті. вірші, як розповідала мама, були на-
писані для мене — але там були ще інші маленькі діти… Я показала ці рядки одному 
німецькому учителю — він був вражений такою схожістю…» 12. Учитель згадав Макса 
і Моріца — героїв довгої дитячої історії у віршах, написаної німецьким поетом-гумо-
ристом ХІХ століття вільгельмом бушем.

ще один твір вражає схожістю з піснею, складеною у Харбіні російськими емі-
грантами. Це пісня «Уголь воркутинских шахт». Обидві співаються на одну мелодію. 
Обидві розповідають про сумну долю гірників. вірогідно, пісня про російських шах-
тарів у Китаї була почута у воркуті, і прийшлася до душі. Тому і «переписали» її, при-
стосувавши до власного життя.

Серед відомих віршів Л. з. Драновського цікавою є історія створення ще одно-
го — «Оллан». він присвячений колишній завідувачці дикторської групи Москов-
ського радіокомітету Олені Рабинович, яка 
«за контрреволюційну діяльність» теж від-
бувала покарання і брала участь у художній 
самодіяльності. У листопаді 1936 року на ко-
пальні воркута відкривався клуб. Цю подію 
було вирішено відзначити постановкою п’єси 
щеглова «пурга». Олена Яківна виконувала 
головну роль. Наступного дня до неї підій-
шов незнайомець і сказав, що був настільки 
вражений грою, що вночі написав вірш. Це 
був Л. з. Драновський. «він передав мені 
поштову листівку, на якій дрібним почер-
ком були написані присвячені мені строфи. 
…був дуже малого зросту, худий, ходив із 
палицею (здається, хворі ноги, а можливо, 
цинга і слабосилка)» 13. А йому тоді було лише 
37 років…

перебував він тоді у санмістечку № 2. 
12 вересні 1937 року на групу в’язнів, які ні-
бито об’єднались у троцькістську організацію, 
була відкрита кримінальна справа. Очолював 
цю групу в. в. віраб, який у 1922—1924 роках 
працював заступником наркома зовнішторгу 

12 Лист від І. Куликової від 17 травня 2007 р. А. О. попову // Особистий архів автора.
13 Ïîлåщèêîâ, Â. «Лютой, снежной вьюгой замело мой след…» / в. полещиков // заполярье (вор-

кута). — 1991. — 14 июня.

пам’ятний хрест і меморіальна плита на 
місці колишнього цегляного заводу в 17 км 
від м. воркути. Фîòî Т. Б. Аíäðåºâî¿, 28 лèïíÿ 
2009 ðîêó
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закавказзя. До складу «організації» входили Л. С. Трєгубов, ю. в. Азігаров, Л. з. Дра-
новський, в. Ф. Куликов, Ф. І. Кузьменок, в. М. Фукс, А. С. Крігман, С. М. Ци-
ганков. Їх звинуватили в компрометації радянської влади і вКп(б), критиці вождів 
держави; інкримінували відмову працювати і висунення табірній адміністрації еконо-
мічних вимог.

засуджених перевели на відрядження «Цегляний завод» 1-го відділення Ухтпеч-
табу (так називали окремо розташовані табірні відділення — Аâò.). проводячи слід-
ство, оперуповноважений Ухтпечтабору НКвС зауділов обмежився одним допитом 
кожного з обвинувачених. Л. з. Драновський, як колись і у Харкові, знову не визнав 
провини. 27 грудня 1937 року усім дев’ятьом був винесений смертний вирок. в’язнів 
розстріляли 1 березня 1938 року (крім Трєгубова, який помер раніше). Ця інформація, 
зі згадкою про поета Драновського, була оприлюднена в 1991 році воркутинською 
газетою «заполярье» 14.

подробиці куди масштабнішої трагедії, яка сталася на березі річки юнь-Яга, 
встановила група пошуковців, серед яких були журналісти, члени російського «Мемо-
ріалу». за їх даними, у районі колишнього цегляного заводу були розстріляні майже 
500 учасників голодовки, загальна кількість яких складала приблизно 900 в’язнів. 
Кожний другий… 28 липня 2009 року воркутянин віктор Мезенов з групою однодум-
ців установив виготовлений власним коштом пам’ятний хрест і меморіальну плиту 
чорного граніту з віршем, написаним Левом Драновським.

14 Ïîлåщèêîâ, Â. «Лютой, снежной вьюгой замело мой след…»



людвіг ВоЙслаВсЬкИЙ

УкРаїнський геогРаф і дослідник аРктики

іваниЧУк михайло миколайович

народився 9 листопада 1894 року в селі пилипи в східній га-
личині австро-Угорської імперії в селянській родині. викладач 
гідрометеорологічного інституту. геоморфолог, заступник на-
чальника третьої експедиції на архіпелаг Земля франца-йоси-
фа 1931—1932 рр. Ухвалою особливої трійки при Унквс по 
харківській області від 9 серпня 1937 року «за участь у к.-р. 
націонал-фашистській організації «Уво» приречений на роз-
стріл. Розстріляний у харкові о 23 годині 50 хвилин 10 серпня 
1937 року. Реабілітований військовим трибуналом кво 9 ве-
ресня 1958 року.

«Долі людські, що шляхи Господні — несповідні». 
Цей вислів повною мірою можна віднести до короткої 
(42 роки, 9 місяців і 1 день), наповненої бурхливими 
подіями життєвої дороги українського географа, до-
слідника Арктики Михайла Миколайовича Іваничука.

про дитячі роки Михайла відомо, що в селянській 
родині Іваничуків було четверо дітей і лише одна деся-
тина землі. Але це не завадило Михайлові в 1913 році 
закінчити Коломийську гімназію. У цьому йому допо-

могла сільська вчителька юлія Шуберт.
восени того ж року М. Іваничук був зарахований студентом філософського фа-

культету Львівського університету. під час навчання був членом «академічної грома-
ди» студентів-українців.

На початку першої світової війни добровільно вступив у 1-й полк Українських 
січових стрільців, що входив до Австро-Угорської армії. У 1915 році був призначений 
помічником інтенданта полку з наданням військового звання підпрапорщик. під час 
австро-німецької окупації України в 1918 році його військова частина перебувала 
в запоріжжі. Тут Іваничук познайомився з містом і його мешканцями.

Революція в Австро-Угорщині, пов’язаний з нею розпад імперії застає полк, де він 
служив, у буковині. з листопада 1918 року лейтенант Іваничук — інтендант 1-го полку 
1-ї бригади Галицької армії, яка боролася з поляками, протягом 1919 року змагалася 
з Червоною армією, Добровольчою армією генерала Денікіна, а потім, у союзі з бі-
лими, воювала проти більшовиків. У лютому 1920 року полк перейшов до Галицької 
Червоної армії. з березня 1920 року — на польському фронті біля містечка Чуднів на 
житомирщині. під час наступу польської армії на Київ, більша частина полку, у тому 
числі Іваничук, потрапила в полон.

У серпні 1920 року Михайло разом з трьома товаришами тікає з табору військо-
вополонених у Німеччину, а звідти перебирається у Чехословаччину до табору Гали-
цької армії. Командування відрядило Іваничука з дорученням організувати повстання 
в тилу польської армії в Карпатах. проте спроба виявилася невдалою.

він повернувся до Чехословаччини і рік працював учителем народної шко-
ли села волове на закарпатті. У 1921 році Михайло Іваничук розпочав навчання 

М. М. Іваничук. Фîòî ïîчàòêó 
30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîл³òòÿ
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на природничому факультеті празького уні-
верситету. за спогадами колишньої сусідки, зі-
новії Навальківської, яка теж здобувала освіту 
в празі, Михайло був здібним і наполегливим 
студентом 1. Майбутній геолог-географ отри-
мував стипендію Чеського міністерства освіти. 
варто звернути увагу, що в короткий проміж-
ок часу (1918—1939 рр.) між двома світовими 
війнами, Чехословаччина стала благословен-
ним місцем з вільною пресою, високим рівнем 
освіти і процвітаючою культурою. Ось чому 
у цій країні знайшли притулок і підтримку ти-
сячі вигнанців, у тому числі й українці, яким 
не знайшлося гідного місця у рідному краї.

першокурсник не залишався осторонь ви-
ру громадського життя, і, як прибічник ство-
рення самостійної Соборної України, протя-
гом двох років був секретарем студентського 
товариства «Українська академічна громада», 
що об’єднувало здебільшого студентів-гали-
чан. помітну роль у «Громаді» відігравав ви-
кладач фізичної географії професор Рудниць-

кий, з яким Михайло співробітничав з 1922 року. після закінчення університету, 
Іваничук захистив дисертацію на тему «Регіонально-географічне поняття Східної 
європи в найновішому освітленні». 3 грудня 1926 року йому була присвоєна кваліфі-
кація «Докторат природничих наук» 2. від 1924 року Михайло Миколайович працював 
асистентом професора Рудницького в Українському педагогічному інституті імені 
Драгоманова, читав лекції і після від’їзду вчителя до радянської України. У 1927 році, 
удвох з Марією Ріпкою (дружиною професора університету Івана Ріпки), вони здій-
снили наукову географічну експедицію до Швеції та Фінляндії.

У березні 1928 року Михайло Іваничук за викликом С.Л. Рудницького приїхав до 
Харкова і працював асистентом Інституту географії та картографії. У вересні того ж 
року брав участь у роботі всесоюзного з’їзду геологів, що пройшов у Ташкенті. Окрім 
Іваничука, директор запросив до Харкова ще кількох своїх учнів-галичан — володи-
мира Гериновича, василя баб’яка, василя буцуру. На превеликий жаль, невдовзі (вже 
1929 року) в інституті виникло штучно підтримуване ззовні нездорове напруження 
у стосунках між місцевими українцями і галичанами. європейська освіта та висока 
наукова ерудиція були підставою, на думку прибулих, їх улаштуванню на ліпших по-
садах, збільшенню платні тощо. Невдоволені умовами життя в радянській Україні, 
злилися на шефа, який спонукав їх до переїзду. Директор інституту Рудницький, 
намагаючись бути максимально об’єктивним і справедливим, а також зважаючи на 
властиві часу критерії відбору кадрів — у першу чергу партійність(!!!) — не міг вису-
вати на керівні посади лише «своїх» 3. М. Іваничук звільнився з інституту і перейшов 
на викладацьку роботу.

1 ²âàíèчóê, Ðîìàí. Сліди на піску : есе / Роман Іваничук // березіль. — 2002. — № 5/6. — С. 107.
2 Архів ОАО «Укргідропроекту», оп. 2, од. зб. 11, арк. 142, 143.
3 прага—Харків—Соловки : архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького. — К. : Інститут 

укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2007. — С. 106. ; Шàáл³й О. ². Академік 
Степан Рудницький — фундатор української географії / О. І. Шаблій. — Львів ; Мюнхен : Ред.-вид. 
від. ЛДУ, 1993. — 223 с.

Геоморфолог експедиції Іваничук. Фîòî 
1932 ðîêó
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На початку 1931 року заступник дирек-
тора Арктичного інституту Р. Л. Самойлович 
запросив Іваничука взяти участь у третій зи-
мівлі в бухті Тихій на землі Франца-йосифа 
в якості геоморфолога, тобто фахівця, який 
вивчає форми земної поверхні, їх розподіл 
і розвиток. 16 квітня він прибув до Ленінграда 
й взявся за технічний бік підготовки зимівлі. 
Треба було передбачити і підготувати все, 
що необхідне для нормальної роботи протя-
гом року — устаткування, харчі, одяг, пали-
ва, тощо. У цій копіткій роботі, яка зайняла 
два з половиною місяці, йому допомагали 
Ф. А. Нітше і С. І. Семенов. Начальник екс-
педиції, він же лікар Л. А. Кулаєв, заступник 
начальника М. М. Іваничук, магнітолог, два 
аеролога, радист, кухар, тесля, служник і ме-
ханік — всього 10 осіб зібралося в Архангель-
ську. 19 липня, після завантаження, пароплав 
«Ломоносов» вийшов у море і 8 серпня став 
на якір у бухті Тихій.

У початковий період окрім робіт загаль-
ногосподарського характеру, які конче треба 
було виконати до початку великих хуртовин 
і чотиримісячної полярної ночі, Іваничук 
знайомився з геоморфологічною структурою 
і льодовиками в районі станції.

10 квітня 1932 року М. Іваничук разом з С. Самсоновим і Ф. Нітше вирушив 
у санну експедицію на острів земля вільчека. завдання експедиції: зробити маршрут-
ну зйомку в тому районі, вивчити геологічну будову, зібрати зразки гірських порід та 
дати геоморфологічний опис. за двадцять діб, як записав Іваничук, при несприятли-
вих погодних умовах експедиція подолала відстань 430 кілометрів і повернулася на 
станцію в бухті Тихій.

за цей час експедиція:
відкрила і нанесла на карту два невідомих острови у Австрійській протоці, які на-

звала Комсомольськими.
зробила на карті поправки щодо положення і обрисів островів Хайса та Галя.
Констатувала сильні припливно-відпливні течії в Австрійській протоці.
встановила, що східний район землі Франца-йосифа досліджений мало.
У травневому бюлетені Арктичного інституту з’явилась інформація про віднай-

дені острови. «18 апреля в 18 км к северо-востоку от острова Хейса было усмотрено 
четыре острова, не показанных на карте. Наибольший из островов, самый южный, 
возвышается над уровнем моря не больше 21 м. Северный остров имеет высоту 11—
13 м. Два остальных острова — совсем маленькие, площадью всего несколько десят-
ков квадратных метров. Северный остров отделяется от южного проливом в 2 1/2 км. 
поверхность островов представляет собою гальку и ракушку, и только на мысах 
и в некоторых возвышенных частях были обнаружены выходы базальта» 4. більш 
детальний опис з малюнком М. Іваничука був опублікований часописом «Arctica». 

4 бюллетень Арктического института. — Л.: Изд-во всесоюзного Арктического института, 1932. — 
№ 5. — С. 104, 105.

Комсомольські острови за спостереженнями 
Іваничука. «Arctica», 1934 ð³ê
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Редакційний колектив, очолюваний Самойловичем, підтримав автора, який запро-
понував назвати два невідомих острови в Австрійській протоці Комсомольськими 5. 
по прибутті нової зміни, учасники третьої зимівлі 16 вересня 1932 року повернулись 
на велику землю. У Харкові Михайло Іваничук продовжив викладацьку діяльність: 
читав геоморфологію у Харківському інженерному гідрометеорологічному інституті, 
підготував курс лекцій «Географія Радянської Арктики» на геолого-географічному 
факультеті Харківського університету.

У 1934 році Харківське видавництво «Український робітник» надрукувало дві 
книжки М. Іваничука. першу книгу під назвою «Антарктика» можна вважати малою 
енциклопедією відомих на той час знань про шостий континент. вона ілюстрована 
численними світлинами.

перший розділ цієї книжки — історичний нарис досліджень Антарктики більше 
ніж за сто років, починаючи з експедицій Ф. беллінсгаузена і М. Лазарєва, які вперше 
у 1819 році побачили суходіл льодового континенту. він знайомить читача з виправа-
ми Р. Амундсена, який 15 грудня 1911 року, і Р. Скотта, який 18 січня 1912 року (тоб-
то, майже одночасно) досягли південного полюса. закінчується розповідь короткими 
відомостями про експедицію, відряджену з Англії в 1933 році.

Інші розділи присвячені особливостям антарктичного рельєфу, суворого клімату, 
короткому опису флори та фауни Антарктиди. значну увагу автор приділив органіч-
ному життю антарктичних морів. воно цікаве тим, що тут зустрічаються велетенські 
рослини і тварини, яких немає у інших морях світу. Це гігантська водорослина ламі-
нарія, гігантська медуза і найважливіші з морських тварин — кити та дельфіни. У за-
ключному розділі «Людина в Антарктиці» дослідник нагадав про хижацький промисел 
морських тварин, який може привести до їх повного знищення, тобто була порушена 
природоохоронна проблема 6.

Друга книга М. Іваничука «14 місяців на землі Франца-йосифа» має підзаголо-
вок, який визначає її зміст — «враження зимувальника». Талановите оповідання роз-
криває перед читачем картину життя невеличкого гурту зимівників у суворих умовах 
Арктики. Читаючи книгу, уявляєш розташування будівель і споруд на невеликому 
клаптику землі, повсякденне життя в будні та свята, побут зимівників. багато уваги 
автор приділяє науковим дослідженням і черговим господарським роботам. з тепло-
тою згадує російських та іноземних дослідників Арктики попередніх років.

Коли настала довга полярна ніч, Іваничук вивчає сполохи північного сяйва, дає 
яскравий опис цього прекрасного явища природи: «…ці промені росли в напрямі 
зеніту, що потухали, то знов ще дужче розгорались. Між ними, над південним гори-
зонтом, утворювалась дуга, у якій з одного кінця на другий з неймовірною швидкістю 
перебігали фіолетовий, оранжевий, зелений кольори… Фіолетовий колір переважав 
над іншими. він перший летів у зеніт. Творилась промениста корона, яка блідими 
променями інколи далеко поширилась у напрямі горизонту. в центрі корони йшов 
ясний шалений танок, гра кольорів — фіолетового, зеленого та оранжевого. Кругом 
усе вирувало, кружилось. Ніби з вогняного кратера серед небозводу в напрямі гори-
зонту вилетіли пасма вогню…» 7. Роботи М. Іваничука були включені до тематичного 
анотованого бібліографічного покажчика Книжкової палати УСРР 8.

5 Иâàíычóê, Ì. Н. заметка по картографии земли Франца-Иосифа (Комсомольские острова). 
/ М. Н. Иванычук ; всесоюз. Арк. институт. — Л. : ARCTICA, 1934. — Кн. 2. —С. 97—100.

6 ²âàíèчóê, Ì. Антарктика / М. Іваничук. — Х. : Український робітник, 1934. — 96 с
7 ²âàíèчóê, Ì. 14 місяців на землі Франца йосифа : [враження зимувальника]. — Х. : Український 

робітник, 1934. — С. 53.
8 Ðÿïïî, А. Й. Радянська Арктика : анотований бібліографічний покажчик / А. й. Ряппо, в. Г. Му-

хіна. — Х. : Книжкова палата УСРР, 1936. — С. 52, 53, 149.
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3 вересня 1935 року М. Іваничук перехо-
дить до інституту «Укргідеп» на посаду гідро-
геолога, з позитивною характеристикою дека-
на геолого-географічного факультету Харків-
ського університету Р. Р. виржиківського: 
«Рекомендую доцента Михаила Николаевича 
Иванычука Укр[аинскому] Гидэпу как 
высококвалифицированного работника — ис-
следователя в области физической географии, 
геоморфологии и геологии, который будет 
вам очень полезен в работе изыскательских 
групп» 9. 16 червня 1936 року М. Іваничук був 
призначений начальником геологічної партії, 
яка працювала в Кривому Розі.

1936-й рік. Колесо репресій проти укра-
їнської інтелігенції, запущене на початку 
тридцятих років, продовжує набирати обертів. 5 грудня його викликають на допит 
в Управління НКвС (у архівній слідчій справі М. Іваничука відповідний протокол 
відсутній). його поки що залишають на волі, але «тримають на короткому мотузку»: 
допити 12, 14 і 15 грудня, ще один недатований протокол, потім зафіксовані свідчення 
від 12 січня 1937 року. під тиском слідчого Іваничук був змушений «визнати свою 
провину», але, як виявилося, цього було недостатньо. «в поданном вами заявлении 
нач[альнику] ХОУ НКвД от 5/ХІІ с.г. вы назвали себя агентом петрашевича в Че-
хословакии, прибывшем на Украину для проведения шпионско-разведывательной 
работы в СССР в пользу Чехии. Следствие считает ваше заявление в этой части 
неправдивым. вы скрываете от следствия факт вашей непосредственной связи с 
чешской контрразведкой. Следствие требует от вас исчерпывающих подробных по-
казаний о всей вашей контрреволюционной деятельности как до приезда, так и после 
приезда в СССР, по настоящий день», — натискав слідчий. питання стосувались та-
кож відомих, авторитетних емігрантів українців, частина яких приїхала до радянської 
України: Степана Рудницького, Станіслава Дністрянського, Михайла Лозинського, 
Олександра Черкаського, Миколи Романюка, Миколи Ерстенюка, Мирона процаке-
вича. 3-го лютого 1937 року Іваничука звільнили з «Укргідепу» з формулюванням «у 
зв’язку із скороченням обсягу робіт» 10.

27 квітня 1937 року ХОУ НКвС виносить постанову про арешт М. М. Іваничука 
на підставі статті 5410 КК УРСР (антирадянська агітація) як учасника контрреволю-
ційної націоналістичної організації. зазначено, що під час обшуку було вилучено: пас-
порт, свідоцтво про народження польською мовою, нотатки, тахеометричні таблиці, 
універсальні експозиції (наведені документи у матеріалах справи більше ніде як речові 
докази не фігурують).

Формула обвинувачення поростала новими деталями. «Иванычук М.Н., по 
прибытии из Чехословакии в СССР вошел в «Украинскую военную организацию», 
по заданию которой проводил контрреволюционную работу, направленную против 
СССР, группировал возле себя антисоветских людей, среди коих проводил контрре-
волюционную агитацию. Обвиняется по ст. 5410, 5411 УК УССР». Разом з Іваничуком 
були обвинувачені ще 14 осіб, з них двоє — Ірина величко та павло Осовський — 
колишні працівники Українського науково-дослідного інституту географії та карто-
графії, який до арешту в березні 1933-го очолював С. Л. Рудницький.

9 Архів ОАО «Укргідропроекту», оп. 2, од. зб. 11, арк. 126.
10 Там само, арк. 142—143.

Михайло Іваничук з дружиною Ніною. Фîòî 
1936 ðîêó, ì. Õàðê³â
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Слід звернути увагу на дві обставини:
— кожна організована група має свою структуру і розподіл ролей учасників; про 

це в справі ані слова;
— весь час на сторінках справи, без яких-небудь підстав, змінюється назва ор-

ганізації від «контрреволюционно-националистическая» до «национал-фашистская 
террористическая». Як все це зрозуміти?

Одним з визначальних мотивів репресії, вважали підслідні, було їх походження: 
«Хотя я себя считаю невиновным и никаких преступлений против Соввласти не со-
вершал, я был готов еще на свободе к аресту и ссылке, считая, что меня, как галича-
нина, могут арестовать и невиновного», — заявив слідчому Іван пришляк 11.

після отримання в Харко-
ві таємного наказу за № 00447 
за підписом наркома внутрішніх 
справ М. єжова слідство піш-
ло майже з космічною швидкіс-
тю. 9 серпня 1937 року був за-
тверджений обвинувальний ви-
сновок, в якому, зокрема, було 
вказано, що «Иванычук Михаил 
Николаевич, сын кулака, офицер 
галицийской армии, участник 
контрреволюционной национа-
листической организации «УвО». 
Собирал и передавал сведения 
шпионского характера доценту 
пражского университета (зустріч 
1928 року на ІІІ всесоюзному 
з’їзді геологів з запрошеним на 
з’їзд доцентом празького універ-
ситету Ульріхом, через якого Іва-

ничук передав листа професору Івану Ріпці — Аâò.). принимал участие в сборищах 
контр-революционной националистической организации в квартире у процакевича, 
был связан с польским консульством». Того же дня (!) особлива трійка ухвалила: «Іва-
ничука Михайла Миколайовича р о з с т р і л я т и». Уночі 10 серпня 1937 року вирок 
був виконаний 12.

Менш ніж за три місяці в СРСР було урочисто відзначено двадцяті роковини жов-
тневого перевороту 1917 року…

11 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 2561, арк. 460.
12 Там само, арк. 485.

Акт розстрілу М. М. Іваничука. 10 ñåðïíÿ 1937 ðîêó, ì. Õàðê³â



олена дМИТріЄВа, ігор ШУЙсЬкИЙ

«я йдУ в далеЧінь на великий поєдинок…»

іЗгУР ілля юхимович (елі йоел)

народився 15 травня 1881 року в містечку березині ігуменсько-
го повіту мінської губернії в родині кустаря. письменник. Член 
цк союзу есперантистів сРсР, центральних органів міжнарод-
них організацій есперанто. доцент нді педагогіки. Розстріля-
ний в києві 3 вересня 1937 року за вироком вквс сРсР від 
3 вересня 1937 року за участь у контрреволюційній терористич-
ній організації есперантистів в Україні. Реабілітований вквс 
сРсР 19 березня 1959 року.

1919 року в харківському видавництві «Искания» 
побачила світ збірка маловідомого російськомовному 
читачеві автора Іллі Ізгура. До неї увійшли дві поеми 
в прозі — соціальна «песнь песней» і лірико-філо-
софська «в Даль», яка й дала назву книзі. Написані 
в складний період, вони значною мірою відтворили пе-
реживання, надії та розчарування смутного часу. Назва 
видавництва «Искания», випадково чи ні, якнайкраще 
відповідала духу і настрою представлених творів. Книга 
витримала чотири видання, була швидко розпродана, 
нині є рідкістю.

представляючи Іллю Ізгура, критик є. І. Лозина-Лозинський у передмові провів 
біографічну та творчу паралелі з пролетарським письменником Максимом Горьким, 
зауваживши, що поет не є початківцем на літературній ниві. Автор збірки був лише 
радий цій обставині, бо уважно спостерігав за творчістю російського колеги, цитата 
з Горького була обрана епіграфом однієї з його робіт. Трудова біографія також роз-
почалася рано, у багатодітній єврейській родині пекаря. Накопичення повсякденного 
досвіду (до сімнадцяти років юнак був неписьменним) було єдиним спрямуванням 
майбутнього літератора. з 1896 року йому довелося багато працювати «за харчі», без 
прав і життєвої перспективи. На пароплаві, що курсував по річці березині, і в Крю-
кові та Кременчуці, куди потрапив у пошуках заробітку, юнак не полишав мрію бути 
вчителем. У варшаві, де працював старший брат, Елі займався самоосвітою, готую-
чись екстерном здобути гімназичний диплом.

перший досвід приватних уроків також отримав у варшаві. Часто приїжджав до 
рідного містечка, де займався організацією громадської безплатної книгозбірні, про-
водив серед єврейської молоді культурно-просвітницьку роботу, викладав російську 
мову в єврейській народній школі. Ізгур уважав за краще залишатися на відстані 
від політики, до якої, як не дивно, підштовхнула поліція, яку зацікавила активність 
юнака. перший арешт відбувся 1902 року. «Эти допросы в полицейском участке, 
эти угрозы сослать меня в Сибирь, если я не укажу на социалистов, которых, между 
прочим, я таки в действительности и не знал, сгустили мою озлобленность» 1. У домі 

1 Êàл³í³чåíêî, Ï. Г. поет Ілля юхимович Ізгур /  п. Г. Калініченко // І. ю. Ізгур : [з нагоди 25-річчя 
його літературно-громадської діяльності]. — Кременчук, 1929. — С. 7.

І. ю. Ізгур. Фîòî 1934 ðîêó
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варшавського адвоката померанця молодий репетитор познайомився з єврейським 
письменником А. Рейзеном, який уважно поставився до здібностей і літературних 
нахилів хлопця. за його підтримки початківець опублікував у збірці «Осіннє листя» 
в листопаді 1903 року науково-популярну статтю «Гіпнотизм». вдалий літературний 
досвід надихнув Ізгура. з 1906 року він складав вірші, поеми, писав оповідання, на-
риси й статті на ідиші в газети міста вільно, де проживав на той час. перша поетична 
збірка «Schloflose Necht» (Ночі безсонні) була видана 1910 року у варшаві, до якої уві-
йшли твори, написані у відомій віленській в’язниці на Лукішках, де Ізгур перебував 
за обвинуваченням «у приналежності до партії соціал-революціонерів максималістів 
терористів». Ця збірка була своєрідним подарунком єврейських письменників, які 
підтримали колегу, що залишився без постійного місця роботи і на рік був висланий 
за межі віленської губернії під нагляд поліції.

поневіряння, злидні, різноманітні утиски, яких зазнала сім’я при евакуації з по-
чатком першої світової війни, викликали песимізм, який вилився в поему «Der Teit» 
(Смерть), написану «у час твердого рішення вийти з життя, де над людиною панує все 
хамське і підле, що є в людській природі» 2. жахливі умови життя втікачів з прифрон-
тової смуги знайшли відображення в серії фейлетонів і нарисів, уміщених кремен-
чуцькою газетою «приднепровский голос». заступництво редакції, що представила 
Ізгура як запрошеного спеціаліста, врятувало від подальшого «подорожування» на 
північ імперії. У знайомому з юності Кременчуці його пізнали через роботу в комітеті 
«Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев». за списком єСДРп 
«поалей Ціон» попав до міської думи і в серпні 1917 року був обраний секретарем, 
пропрацювавши до її ліквідації 1919 року. Ізгур був заарештований денікінською 
контррозвідкою, приречений до смертної кари і все ж, за дві години до виконання 
вироку, йому вдалося втекти.

після встановлення радянської влади Ізгур отримав можливість професійно за-
йматись улюбленими справами — літературою та есперанто. І якщо денний час вбирав 
роботу у відділах освіти та юстиції, вночі сідав за літературні папери. він увійшов до 
складу редколегії газети «Дело революции». за короткий час опублікував революційні 
твори «Свято праці», «Те, что твердо знают путь», «На переломе» («Искания» видало 
також поему в прозі «Среди могил цветов» і заклик до боротьби з неосвіченістю «К 
свету!»). Удосконалював, відточував стиль, пробував себе, беручись за нові напрямки 
мистецтва, як у роботі з композитором Я. Наровлянським над музичною кінопоемою 
«Да будет свет!». популярними були переклади есперанто та національними мовами 
«за життя» і «Тільки схотіть!». закордонні видання містили присвячені Ізгуру біогра-
фічні розвідки, найбільш поширена — шведського автора Ейнара Адамсона «Людина, 
поет, революціонер». До особливої категорії виняткових людей — апостолів, які праг-
нули всеосяжного щастя — відносив Іллю Ізгура відомий письменник Анрі барбюс. 
У передмові до французького видання твору «за життя» він назвав автора логіком 
і поетом, який «говорить до нас мовою гармонійною, звичайною, зрозумілою, блиску-
че-добірною й такою, що хвилює. ... з його поетичних мандрівок виявляються великі 
принципи, що своєю істотністю повинні стати за «Credo» всіх пригнічених і експлу-
атованих. Їх можна формулювати як закон» 3. за часів перетворень, коли суспільство 
потребувало несподівано нового в мистецтві, літературні роботи Ізгура удостоювалися 
схвальних відгуків радянської преси, автори яких відмічали оптимізм і своєрідну фі-
лософію його світосприйняття. «Доба породжує поета. Наша доба породила Ізгура»,— 
підсумував завідувач науково-дослідною лабораторії мистецтв (також творіння часу!) 

2 Êàл³í³чåíêî, Ï. Г. поет Ілля юхимович Ізгур, С. 9.
3 Бàðáюñ, Аíð³ . Голос життя / Анрі барбюс // І. ю. Ізгур : [з нагоди 25-річчя його літературно-

громадської діяльності]. — Кременчук, 1929. — С. 29.
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при Харківському музично-драматичному інституті 
професор Кручінін 4.

Ілля юхимович продовжував наполегливо за-
йматися самоосвітою. Не соромлячись, писав у ан-
кеті «освіта домашня в обсязі вищої». підтверджен-
ням кваліфікації був висновок наркомосу України, 
за яким 5 травня 1934 року обійняв посаду до-
цента інституту педагогіки в Харкові. До 15-річчя 
встановлення радянської влади від редакції «Кре-
менчугский рабочий» отримав грамоту і пам’ятний 
іменний значок, також був нагороджений почесною 
грамотою та іменним годинником. життя зробило 
з Ізгура максималіста. Мешканець невеликого міс-
течка Лівобережжя намагався стовідсотково вико-
ристати кожний шанс, дарований долею. 1920 року 
Кременчук відвідав нарком освіти Росії Анатолій 
Луначарський. Ізгур не лише ознайомив його з ес-
перанто, а й залучив до стану прихильників. Ко-
лишній голова кременчуцького ревкому Михайло 
богуславський (на 1925 рік голова Малого Раднар-
кому РСФРР), якого Ізгур зустрів у Кисловодську, 
надіслав рекомендацію на призначення персональної пенсії. У 1933 році Ізгур звер-
тався до культпропу ЦК Кп(б)У за підтримкою у нагородженні його орденом Трудо-
вого Червоного прапора. У архівній слідчій справі зберігається відповідне клопотання 
за № 3 від 11 жовтня 1933 року за підписом завідуючого сектором науки ЦК Кп(б)У 
Орлова (до речі, за довідковими матеріалами справи і богуславський, і Орлов були 
розстріляні як «вороги народу»).

1929-й рік був певною віхою творчості письменника. Часопис «Червоний шлях» 
відзначив його роботу, привітав із званням Героя праці. «письменник Ілля Ізгур на-
писав мовою есперанто революційний роман «в ім’я життя». Роман цей мав великий 
успіх і перекладений майже на всі європейські мови. в європейських та американ-
ських революційних органах уміщено прихильні рецензії, що відзначають цікавий 
зміст роману, витриманість революційної ідеології і художність мови. Англійська 
критика вважає, що ця книга є безумовний доказ сили інтернаціональної мови. На 
жаль твір Ізгура ще не перекладений українською мовою, хоч автор живе на Україні, 
в Кременчуці» 5. До 25-річчя літературно-громадської діяльності Іллі Ізгура вийшла 
збірка Краєзнавчого товариства «Кременчуччина». Один із авторів п. Г. Калініченко 
побажав подальшого розвитку таланту, залишивши право остаточної оцінки «майбут-
нім дослідникам, біографам». «Ми не знаємо, в зв’язку із чим знову спалахне поетична 
творчість Ізгура; чи в зв’язку з новим вибухом революції на заході, чи може в зв’язку 
з глибоким зрозумінням ним наших соціалістичних буднів. Ми навіть не знаємо, чи 
спалахне ця творчість взагалі. Але вже й на підставі того, що написав він останнього, 
ми повинні його віднести до поетів-письменників, що йдуть з пролетаріатом» 6.

Діяльність Ізгура як члена Генеральної ради міжнародної спілки есперантистів 
(SАТ), ЦК Союзу есперантистів Радянських республік (SEU), бюро міжнародної 

4 Êðóч³í³í, Ì. Ì. Ізгур, як поет революції і мислитель / М. М. Кручінін // І. ю. Ізгур : [з нагоди 
25-річчя його літературно-громадської діяльності]. — Кременчук, 1929. — С. 15.

5 Хроніка // Червоний шлях — 1929. — № 10—11. — С. 166.
6 Êàл³í³чåíêî, Ï. Г. поет Ілля юхимович Ізгур /  п. Г. Калініченко // І. ю. Ізгур : [з нагоди 25-річчя 

його літературно-громадської діяльності]. — Кременчук, 1929. — С. 11.

Ілля Ізгур за роботою. Фîòî 1922 ðîêó
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асоціації письменників есперантистів (ІАРЕв), українського комітету есперантистів, 
можна умовно розділити на організаційну, теоретичну та практичну (прикладну). 
за  умов вилучення багатьох робіт репресованого автора, більш відомі його лінгвіс-
тичні розвідки. Цілком невід’ємною засадою розвитку мови Ізгур вважав підготовку, 
публікацію і поширення загального універсального словника есперанто. Те, що саме 
таким він повинен бути, підказав досвід. підготовлений разом з віктором Колчин-
ським (обидва укладачі входили до секретаріату словникової секції Лінгвістичної 
комісії при ЦК SEU) словник на 50 000 слів вони вважали ядром великого російсько- 
есперантського словника, який, у свою чергу, мусив замінити загальний словник 
на 100 000 слів.

Кременчуцькі есперанто-гуртки посіли провідне місце у поштовому обміні інфор-
мацією з есперантистами п’яти континентів. за рік вони надсилали 800 листів майже 
до сорока країн світу. Українське місто набуло всесоюзної відомості як центр роз-
витку есперанто (у статті «Кременчугский Наркоминдел» часопис «Международный 
язык» помістив відоме фото натхненника та організатора І. ю. Ізгура). прикладом 
для освітніх закладів був Кременчуцький інститут соціального виховання. питання, 
що піднімалися у листах, стосувалися порівняння країни рад з капіталістичними. 
Листування набуло характеру ідеологічного змагання, нажаль, використовуючи ме-
тоди агітації та пропаганди дописувачі дезінформували закордон з приводу Голодо-
мору в Україні. «буржуазная печать распространяла наглую ложь о том, что дескать 
каждого нежелающего входить в коллектив, середняка или бедняка, советская власть 
высылает на Соловки, или сажает в тюрьму, а имущество его конфискует; что только 

Ізгур у колі прибічників есперанто, напис на звороті «Al nia kun Kamarado kaj gvidanto, — je signo de 
kamaradeco kaj bona espero pri venonta venko» Фîòî Г. Олüшàíñüêîгî, 20-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîл³òòÿ, ì. Êðåìåíчóê
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чудовищные репрессии против селян вызывали рост коллективизации нашего сель-
ского хозяйства. Эту ложь (кулацкого и социал-фашистского происхождения) в за-
граничной печати мы встретили потоками писем из Кременчуга. в этих письмах мы 
писали о проблеме коллективизации сельского хозяйства, как о главнейшем условии 
прогресса в деле обеспечения населения нашей страны сельскохозяйственными пред-
метами потребления. Мы популяризировали постановления VI всесоюзного Съезда 
Советов. Мы рассказывали о преимуществах и выгодности для самого трудового 
селянства коллективных форм обработки земли и в сравнении с этой же обработкой 
единоличниками» 7. Селянський опір пояснювали спротивом куркулів, паразитів 
і експлуататорів. Листи підсилювали вкладення «ідеологічних бомб»: листівок із зо-
браженням героїчного соціалістичного будівництва, книжок комуністичної бібліотеч-
ки есперанто.

за короткий термін на підприємствах і в установах, навчальних закладах столиці 
України були відкриті десятки центрів, насамперед у велелюдних колективах: на за-
воді «Серп і молот», три гуртки на семитисячному державному електромеханічному, 
фабриках імені Тінякова і «Харківський текстильник», чотири гуртки у відділеннях 
Харківського інституту народної освіти. Осередки есперанто виникли в Люботині, 
печенігах, Лозовій, Костянтинівці і три в Красному Куті. У грудні того ж року кре-
менчуцька педагогічна конференція підтримала постанову ЦК ЛКСМУ про політичне 
та культурне значення робітничого есперантського руху. педагогами були сформульо-
вані сім пунктів мотивації запровадження есперанто в школах 8. Рішення відповідали 
духу Маніфесту до вчителів усього світу, прийнятого міжнародною конференцією пе-
дагогів у женеві 18 квітня 1922 року. проте далеко не завжди рух есперанто зустрічав 
прихильне ставлення в країні Рад. І якщо заперечувати політичну доцільність мови 
міжнародного зв’язку опоненти як правило не наважувались, критиці піддавали її ху-
дожні властивості. поширення впливу на учнів освітніх шкіл бентежило Надію Круп-
ську, яка 30 січня 1930 року у «Комсомольській правді» назвала есперанто мовою вига-
даною в кабінеті, яка повік буде бідною, мертвою, холодною та жалюгідною, додавши, 
що міжнародне братерство завжди зближала спільна боротьба, а не штучно створена 
мова. Ініціатива введення есперанто як дисципліни в українських школах наштовхну-
лась на перепони, що мали інше пояснення. Нарком освіти України Микола Скрип-
ник окреслив позицію з цього питання 30 травня 1930 року на зборах культактиву 
міста Сталіно, ув’язавши її з українізацією, яка в Донбасі помітно «пробуксовувала». 
У 1929 році з усіх освітніх сталінських шкіл україномовною була лише одна чотириріч-
на; переважна більшість робітників спілкувалася російською, включаючи тих, хто вва-
жав себе українцем — обурювався нарком у виступі, друкований варіант якого отри-
мав назву «Есперантизація чи українізація». «Когда идет вопрос о том, как относится 
Наркомпрос к введению эсперанто в школах, то я заявляю, что Наркомпрос запретил 
Сталинскую отсебятину,— а именно: введение эсперанто в школах, как предмет пре-
подавания. Создавайте добровольные организации, кружки изучения эсперанто, да 
благо вам будет и да долголетни будете на земле, но не всовывайте этого в программы 
школ… Эта эсперантизация идет против украинизации. Стремление эсперантизации 
означает не что иное, как последнее стремление — желание мелкой буржуазии из-
бавиться от неминуемой украинизации и заменить украинизацию эсперантизацией. 
Но, уважаемые товарищи, разрешите нам не позволить вам! … А поэтому я снова 
подчеркиваю, что линию проведения эсперантизации вместо украинизации нужно 

7 Опыт лучших : «Интерком» Кременчуга // Международный язык. — 1932. — № 11—12. — С. 316.
8 Учительство за эсперанто в школах : [Кременчугская педагогическая конференция об есперанто] 

// Международный язык. — 1930. — №1. — С. 43—44.
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категорически и решительно осудить 
и отбросить» 9. Утім Микола Олексі-
йович переймався не лише україніза-
цією, яка зазнала гіркої долі. пізніше, 
у 1931 році, він серйозно розмірковував 
про перспективу мови, її типологію, 
словотворення і фразеологічну побудо-
ву в роботі «про есперанто».

У справі поширення мови багато за-
лежало від авторитетної громадської дум-
ки. Редакція журналу «Международный 
язык» опитала відомих харківських лі-
тераторів (петро панч, володимир 
Кузьмич, Олесь Досвітній, володимир 
Гжицький, Олесь Донченко, Остап ви-
шня, Іван Микитенко, Олекса Сліса-
ренко, Аркадій Любченко, Іван Ле, ва-
леріан поліщук, Андрій Головко) з при-
воду корисності есперанто. переважна 
більшість підтвердила вигідність її вжи-
вання в зменшенні мовних бар’єрів. зу-
стрічались і діаметрально протилежні 
точки зору. Леонід первомайський на-
звав есперанто штучним, у перспективу 
якого не вірить, а володимир Сосюра 
майбутньою державною мовою СРСР, 
згодом усього світу, чим навіть потішив 
редакцію часопису, яка за явним пере-

більшенням вимагала від поета пояснень. «Центристську» позицію висловив Майк 
йогансен, який визнав есперанто корисним, спрогнозував у подальшому виникнення 
довершеної інтернаціональної мови, побудованої за аналітичним принципом, яка 
увібрала би найуживаніші слова. важливою була підтримка літературного товариства 
«плуг», діяльність якого поширювалась за межі республіки і використовувалась у ді-
лових контактах, за свідченням поета Андрія панова. видавництво «плужанин» готу-
вало переклади книжок Михайла Коцюбинського, Андрія Головка, Мирослава Ірчана, 
вибраних творів Тараса Шевченка. Голова спілки Сергій пилипенко ділився: «Я сам 
изучил и советую изучать язык. по моему мнению в каждом нашем вУзе должен быть 
кружок эсперанто и в число дисциплин должен быть введен кружок эсперанто» 10.

На цьому наполягав Ізгур, наводячи в роботах тексти постанов Головсоцвиху та 
Головпрофосвіти, що допускали введення есперанто як факультативного предмету. 
У 62-й столичній школі він завідував кабінетом інтернаціонального виховання, вів 
гурток есперанто, влаштовував есперанто-виставки, зустрічав іноземні делегації. 
На подальші події вплинув розкол у SAT з відокремленням частини, яка створила 
Інтернаціонал пролетарських есперантистів (ІпЕ) 11. Радянська преса шаленіючи об-

 9 Сêðыïíèê, Н. Эсперантизация или украинизация / Н. Скрыпник // Международный язык. — 
1930. — № 2—3. — С. 77.

10 Сèíèцêèй, С. Украинские писатели об есперанто / С. Синицкий // Международный язык. — 
1930. — № 4—5. — С. 267.

11 Êîðîлåâèч, А. И. Книга об эсперанто / А. И. Королевич ; АН УССР, Ин-т языковедения им. 
А. И. потебни ; отв. ред. М. И. Исаев. — К. : Наук. думка, 1989. — С. 134, 135.

Лист керівника SAT Ежена Ланті, знайдений НКвС 
при трусі особистого архіву Іллі Ізгура. 26 ñ³чíÿ 
1931 ðîêó
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рушилась на керівництво SAT і особисто Е. Ланті, згадуючи як ренегата і зрадника, 
який розірвав зв’язок з компартією Франції, втратив віру в революційну міцність 
пролетаріату і силувався звернути з шляху класової боротьби. вороже була сприй-
нята нова робота Ізгура «Міжнародне листування і рабкорство». Надаючи недолікам 
політичного забарвлення, критик Червоний вказав на її «подвійну дію» (Олександр 
Семененко згадав такого собі помічника слідства у підготовці «щиросердних свід-
чень», колишнього газетяра під псевдо Червоний, який у харківській тюрмі вмовив 
співкамерника Гната Хоткевича оббрехати себе) 12. «Найбагатша збірка цінних мате-
ріалів, найсильніше знаряддя практичної пропаганди серед трудящих УСРР, наділене 
масою фактів, цифр, прикладів, адрес закордонних кореспондентів», за спостережен-
ням критика, була рідкістю між радянських есперанто видань за своєю політичною 
неосвіченістю, плутаністю та безпринципністю. «що це все значить?», — продовжив 
Червоний, — «Ми знаємо, що Ізгур був членом виконкому SAT, що він краще за кого 
знає стан справ на есперантському фронті. Чим можна пояснити, що він мовчить про 
зраду Ланті, невірно характеризує «Internaciisto» та вигороджує SAT? Радянська еспе-
рантистська громадськість має право вимагати від Ізгура вичерпної та недвозначної 
відповіді» (тут і далі перекл. з рос. — Аâò.) 13.

Обізнаний критик не обтяжувався тим, що книжка готувалася до надзвичайних 
подій, що в певній мірі позначилось на оцінках. Навколо ЦК есперантистів формува-
лося судження, за яким міжнародна діяльність — легальне прикриття контрреволю-
ційної троцькістської організації, її філіалу на радянській території, який підтримував 
тісні стосунки з закордонним центром: готував наклепницькі матеріали, розповсю-
джував антирадянську літературу. з підсиленням пошуку внутрішніх ворогів, коман-
дири міжнародного зв’язку враз виявились злісними посібниками контрреволюції, 
які використовували специфічні канали з провокаторськими, шпигунськими цілями, 
через те підлягали ліквідації.

Рішення про арешт І. Ізгура було прийняте восени 1936 року в Києві. Лев Край-
ній, на той час старший помічник прокурора УСРР у спецсправах, 16 жовтня підписав 
санкцію на арешт, за тиждень Ізгур був доставлений у Лук’янівську в’язницю. І знову: 
«в одиночной клетке тюремного заключения, где счет был утерян дням, и где про-
клинающий крик души моей разбивался о камень каземата и о железо прикованной 
к стене койки» 14.

Слідчий намагався спіймати Ізгура на відповідях, схиляв до надання вигідних 
свідчень. Оформлені за процесуальними вимогами протоколи допитів рясніють зворо-
тами «неправда», «знову брехня», «викриваємо вас у нещирості», які обвинувачений 
почув багато разів. після третього допиту Ізгур був вимушений письмово визнати себе 
винним, пообіцяв слідчому Горецю скласти щиросердне каяття. Немовби класичне 
протистояння: прозорливий слідчий, якому партія доручила вичавити підлу гадину 
контрреволюційного троцькізму, що поволі обгортала радянське суспільство, і викри-
тий ворог, який марно ухилявся від неминучої кари. Але наступний документ «справи 
Ізгура», написаний хиткими пальцями 11 січня 1937 року, проливає світло на те, що 
ховалось за чіткими формами друкованих документів. «…я вважаю за необхідне пода-
ти цю заяву в письмовій формі про анулювання мною прийнятих заяв і протоколів, як 
таких, що не відповідають дійсності, як брехливих і наклепницьких, які були підпи-
сані мною в стані важкої депресії, викликаної гострими особистими переживаннями 
та потрясінням і методом морального та психологічного вашого впливу як слідчого.

12 Сåìåíåíêî, О. Ï. Харків, Харків… / О. п. Семененко. — Х. ; Нью-йорк : березіль, 1992. — С. 124.
13 Чåðâîíèй. Странная книжка / Червоний // Международный язык. — 1931. — № 4. — С. 207.
14 Иçгóð, И. в даль / И. Изгур. — Х.: Искания, 1919. — С.118, 119.
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Я категорично заявляю, що ніколи не був і нині не є членом, учасником будь-якої 
підпільної троцькістської есперантської організації або групи, ніхто ніколи не говорив 
зі мною, і я ніколи не говорив ні з ким про боленфросат. Це слово я вперше почув із 
ваших вуст. про існування такої організації я ніколи не чув. […]

Дарма я протестував проти тексту, складеного і внесеного вами до протоколу: 
«тому що я стояв на троцькістських позиціях щодо питання про світову революцію». 
Я не знав і не знаю, що це за позиції, бо я ніколи не читав творів Троцького. Я відчу-
вав, що це формулювання вкрай потрібне вам, як слідчому, і що тут є якась каверза. 
зневолений і смертельно змучений допитом, що затягнувся до другої години, вночі я 
підписав цей протокол у надії наблизити кінець моїх моральних тортур і приголом-
шливих переживань, коли думка про самогубство як засіб позбавлення від повторних 
моральних тортур під час слідства не залишала мене ані хвилину. будь-яке божевілля 
я міг би тоді підписати, якби ви запропонували.

ви ж торжествували й потисли мою руку, на мою ганьбу.
На ваше запитання, що ви знаєте ще про Колчинського як керівника «троцькіст-

ської есперантської організації», я відповів вам категорично, що я не знаю Колчин-
ського як керівника троцькістської есперантської організації, і вимагав, щоб ви зане-
сли мою відповідь до протоколу. Моя боротьба була даремною. ви відказали занести 
мої слова до протоколу. У результаті виходить, що я нібито згодний з вашою думкою 
про Колчинського, що він керівник есперантської троцькістської організації, у той 
час, коли я його не тільки як керівника, а й троцькіста взагалі не знав.

ваша необ’єктивність, упередженість і тенденційність за будь-що, абиякою ціною 
добитися моєї моральної, політичної, громадянської смерті — для мене очевидна. 
Я бачу ясно свою повну безпорадність у боротьбі з вашим ставленням до мене. Але ж 
свою правду я знаю добре. […]

всупереч усім вашим напруженим намаганням укорінити в мою свідомість, що я 
контрреволюціонер, троцькіст-есперантист, ворог Радвлади і Соціалізму, я відповідаю 
з найглибшою щирістю та переконаністю перед лицем смерті, яка чекає на мене й на-
ближається, — бо я старий і хворий, — говорю:

Я не був, не є й ніколи не буду ворогом Країни Соціалізму, робітничого класу.
Я не був, не міг бути, не є й ніколи не буду контрреволюціонером-троцькістом, 

ворогом трудящих, ворогом народу.
Глибоке радісне усвідомлення, що я з радянською владою, з робітничим класом, 

на боці його барикад за соціалізм — дає мені у моїй свідомості право на життя і труд.
Я заздалегідь знаю, що ця моя заява викличе у вас гнів. Але яким би не було ваше 

ставлення до моєї заяви, я, посилаючись на нову Конституцію, яка надає кожному 
звинуваченому право на захист, прошу долучити цю заяву до моєї справи, оскільки 
заява ця призначається також і для суду, від якого залежить моя доля.

підслідний в’язень Ілля юхимович Ізгур.
Лук’янівська в’язниця 11 січня 1937 р.» 15.
плинув час, питання іншого працівника НКвС ставали дедалі конкретнішими, 

витонченішими, провокаційними. 29 травня 1937 року. «Слідству відомо, що ви 
у своїх листах і нотатках передавали наклепи за кордон про те, що робітники Хар-
ківських заводів нібито отримують низьку платню при високих цінах на продукти та 
предмети вжитку і, що Україна, нібито, переживає кризу. Далі, ви надіслали закор-
донному троцькістському центру есперантистів витяги з місцевих газет щодо окремих 
викритих шкідницьких актів у сільському господарстві, причому ті акти пояснювали 
як протест селян проти неправильної, нібито, політики партії та уряду на селі»; «Чому 

15 ГДА СбУ, м. Харків, спр. 017782, т. 1, арк. 15—18.
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ви до останнього часу користувалися особистими бланками, у яких, замість інтерна-
ціонального революційного гасла «пролетарі всіх країн, єднайтесь», надрукований ан-
тимарксистський лозунг: «пролетарі світу, єднайтесь через есперанто?»; «У 1936 році 
ви отримали буржуазний довідник «Універсальної есперантської організації», у якому 
містилися також адреси різношерстої контрреволюційної публіки?» 16.

Коли перед радянським слідством знаходився ворог, який не роззброївся, не 
суттєвим був зміст його відповідей, їх вага — мізерна, а ціна життя щонайменша. 
Літературні твори, які викликали захват читачів, у «критиків» НКвС знайшли проти-
лежну оцінку «ідеалістично-містичних». У листі, який рідні отримали з Лук’янівки 
влітку 1937-го, Ізгур, з притаманною йому образністю, писав «злой гений очернил все 
мое прошлое и настоящее одним сплошным черным пятном, не оставив ни одного 
чистого местечка» 17. Сподівання на судові змагання не досягли мети. Хід нетривалого 
засідання з попередньо заготовленим вироком остаточно розвіяв очікування.

Хоча рідні доклали чимало зусиль, аби з’ясувати долю Іллі юхимовича (у кло-
потаннях наводяться навіть прізвища київських слідчих — Горець та Меєрович), ра-
дянська каральна система з цього приводу зберігала мовчання. «його арешт глибоко 
вразив нас», — згадувала в 1939 році дочка юдіф у клопотанні з архівної справи Цілі 
Ізгур (Розовської), яку запроторили як дружину «ворога народу» до спецвідділення 
Темниківського табору НКвС, — «Я впевнена, якщо він і підписав звинувачення, 
яке, безумовно, було фальшивим так зробив це тільки в результаті зламаної волі через 
довготривале слідство, яке затягнулося. Я дуже прошу переглянути справу І. є. Ізгура. 
Я впевнена, що ... переглядаючи справу ви переконаєтесь, що ця талановита і активна 
людина зможе ще зробити багато корисного своїй батьківщині» 18. І лише 1959 року, 
коли змінилась політична воля керівництва держави, «були виявлені нові обставини», 
що свідчили про необґрунтованість засудження. за висновком Головної військової 
прокуратури СРСР висунуте Ізгуру звинувачення було побудовано на сумнівних і су-
перечливих свідченнях попереднього слідства, які він спростував у суді.

16 ГДА СбУ, м. Харків, спр. 017782, т. 1, арк. 51, 56, 58.
17 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 4972, арк. 29зв.
18 Там само, арк. 20.



Ярослав ганіТкеВИЧ

доктоР З Родини кРУшельницьких

кРУшельницька володимира (вольдемира) антонівна

народилася 1903 року в місті коломия у сім’ї відомих україн-
ських інтелігентів. доктор медичних наук, асистент всеукраїн-
ського інституту венерології та дерматології. Ухвалою особливої 
наради при нквс сРсР від 10 квітня 1935 року позбавлена волі 
у втт на 5 років. лікар лазарету слону. Розстріляна 8 грудня 
1937 року в урочищі сандармох на 16-му кілометрі від м. мед-
вежогорськ карельської аРсР за ухвалою особливої трійки при 
Унквс по ленінградській області від 25 листопада 1937 року. 
Реабілітована харківським облсудом 10 березня 1958 року.

Дотепер збереглися на соловецькій землі перекази 
про лікарку — рятівницю хворих і знедолених. за од-
ним із спогадів про самовіддану працю, вона врятува-
ла від смерті жінку і дитину при пологах. Колишній 
політв’язень, професор географ ю. Чирков так опи-
сав таборового доктора, до якої звертався на прийом: 
«Тендітна фігура в білому халаті, ніжне, натхненне об-
личчя — біла лілея серед бур’яну, і тільки...» 1.

володимира Крушельницька народилася 1903 року в Коломиї в сім’ї відомого 
українського письменника і громадського діяча Антіна Крушельницького. Мати — 
Марія Слободів, була артисткою й письменницею. Дівчинка розпочала навчання на 
батьківщині, продовжила з 1916 року у віденській гімназії. з 1919 року була студент-
кою медичного факультету віденського університету. здобуття донькою вищою освіти 
було для Крушельницького старшого предметом гордості та джерелом проблем одно-
часно. «Шість душ на моїй голові!», — жалівся батько, — «Але не смію падати духом... 
От у сім місяцю шкільна оплата за доньку на медицині 1/2 мільйона корон!» 2.

У 1925 році в.А. Крушельницька отримала диплом «доктора всяких наук лікар-
ських», після чого два роки спеціалізувалася у віденських клініках з дерматовенеро-
логії. Уже 1928 року вона переїздить до Львова, де відкриває приватну практику. за-
ймається популяризацією медичних знань, виявляє схильність до наукової діяльності, 
працює над вдосконаленням методів лікування хвороб шкіри. володимира активно 
долучається до суспільного і культурного життя української громади. захоплюєть-
ся письменницькою роботою, виявляючи себе як здібний публіцист і перекладач. 
з’являються літературні статті Крушельницької, її переклад гротескної п’єси «зеле-
ний Какаду» видатного австрійського драматурга і прозаїка, до речі, лікаря за фахом, 
Артура Шніцлера. У той час до приятелів влодзі, як називали її близькі, належали 
український письменник Авенір Коломиєць, доктор Дерндарський (субдоктор Душан 
фон Дерндарський). Невдовзі Крушельницька зближається з галицькою лікаркою 

1 Чèðêîâ, Ю. Соловки / ю. Чирков // Остання адреса : до 60-річчя соловецької трагедії.— К. : 
Сфера, 1998. — Т. 2. — С. 271.

2 Антін Крушельницькій — письменник, публіцист, педагог : матеріали до бібліографії та епіс-
толярної спадщини / укл. О.в. Канчалаба ; автор передмови М. І. Гнатюк. — Львів, 2002. — С. 30.

в. А. Крушельницька
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і громадським діячем Софією 
парфенович, відомою своєю 
наполегливістю в боротьбі 
з пияцтвом. володимира пу-
блікує статті про шкідливий 
вплив алкоголю на здоров’я 
людини, допомагає в редагу-
ванні журналу Українського 
протиалкогольного товариства 
«відродження», у 1930 році 
стає делегатом з’їзду лікарів-
абстинентів у Лодзі.

Як усі члени родини Кру-
шельницьких, володимира із  
зацікавленням слідкує за роз-
витком української науки 
і культури в радянській Украї-
ні. Свої враження від помітно-
го кроку в розвитку медичної 
галузі вона виклала в публіка-
ції, присвяченій десятиліттю 
радянської медицини. На підставі інформації, отриманої з фахових видань, автор дійшла 
висновку про почесне місце, яке займали радянська лікарська школа в світовій галузі.

Літературно-науковий, мистецький і громадський журнал «Нові шляхи», який 
виходив під загальною редакцією Антіна Крушельницького, помітно відрізняла ра-
дянсько-українофільська спрямованість. Сторінки видання відображали настрої, які 
панували в домі Крушельницьких. пригадаємо, що в цей час в УСРР продовжуєть-
ся започатковане українською національною революцією в 1917 році «національне 
відродження», проводиться «українізація», у вУАН працює Михайло Грушевський, 
зростає кількість науково-дослідних установ, діють творчі спілки, театри. Сучасники 
називали період «золотим десятиріччям» в історії України. при утисках, яких зазна-
вали українці від польських шовіністів, особливо після «пацифікації» українських 
сіл, видавалося, що на Наддніпрянщині є справді найкращі умови для науково-
культурної діяльності українців. У цьому Крушельницького переконує листування 
з Миколою Скрипником, Миколою Хвильовим, Михайлом Семенком. Редактор 
пропонує Українському науково-технічному товариству надсилати статті «за темами 
по всіх галузях: техніки, архітектури, хімії, господарства й проче», домовляється про 
обмін «Нових шляхів» на примірники «Науково-технічного вісника» та інших видань 
з столиці радянської України 3. У журналі з’явилися статті Дмитра багалія та Дмитра 
Яворницького, твори Григорія Епіка, юрія Косача. Але така позиція викликала роз-
дратування в націоналістичних колах і, як наслідок, переслідування з боку польської 
адміністрації. У липні 1931 року, окружний суд Львова в закритому засіданні визнав 
публікації «Нових шляхів» такими, що загрожують державній безпеці, та постановив 
знищити весь конфіскований наклад 7/8 номеру журналу і заборонив його подальше 
розповсюдження 4. володимира Крушельницька через радянського консула Григорія 
Радченка (лікаря за фахом, колишнього ректора Харківського медичного інституту) 
звернулася до наркомздорову України з клопотанням про переїзд для продовження 

3 Антін Крушельницькій — письменник, публіцист, педагог: Матеріали до бібліографії та епіс-
толярної спадщини / укл. О. в. Канчалаба ; автор передмови М. І. Гнатюк. — Львів, 2002. — С. 257.

4 Êðóшåлüíèцüêà, Л. ². Рубали ліс... : спогади галичанки / Л. І. Крушельницька. — Львів, 2001. — С. 73.

Родина Крушельницьких: володимира, Тарас, Марія, Лариса, 
Антін; стоять Остап, Галина, Іван, Наталя, богдан. Фîòî 
ç êíèгè Êðóшåлüíèцüêî¿ Л.². Ðóáàлè л³ñ... (Сïîгàäè гàлèчàíêè). — 
Лüâ³â, 2001
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наукової роботи. заарештований 
у травні 1935 року «як член контррево-
люційної націоналістичної організації 
та зв’язки з керівництвом ОУН—УвО» 
колишній консул першими назвав Кру-
шельницьких як «українських і галиць-
ких діячів» 5. він розповів про завдання, 
отримане консульством від ЦК Кп(б)У 
та наркомату здоров’я України, за яким 
відбиралася група молоді, переважно 
пролетарського та селянсько-бідняць-
кого походження, яку планувалося від-
рядити на навчання в українські виші. 
зустрівшись з володимирою Крушель-
ницькою, передав їй рекомендаційного 
листа наркому Канторовичу, залишив 
харківську адресу своєї дружини, в якої 

зупинялася володимира. після повернення до столиці радянської України Радченко 
кілька разів бачився з Крушельницькими. У серпні 1933 року його в номері готелю 
«Інтернаціонал», у якому проживав після розлучення, відвідали Іван і володимира. 
Їх,  як і дружину Ярослава Галана, студентку ХМІ Ганну, «вважав совєтофілами, і ні-
яких відомостей про їх контрреволюційну роботу не мав» 6.

володимира переїжджає до Харкова: 1 вересня 1931 року отримала «дозвіл на 
в’їзд», а 2 листопада за нарядом наркомату стає аспірантом всеукраїнського інституту 
дерматології й венерології. Тут вона працює під керівництвом відомого спеціаліста 
професора Кричевського, готує й з успіхом захищає дисертацію, за яку їй був при-
суджений науковий ступінь доктора медичних і фізіологічних наук. з 15 листопада 
1934 року в.А. Крушельницька — асистент інституту.

Можливо, емоційні враження володимири вплинули на рішення родини переїха-
ти до Харкова. Рішення було остаточним і не підлягало перегляду: з десятикімнатного 
будинку в дорогу забрали все, у тому числі багатотомну бібліотеку, яка містила безліч 
оригінальних видань, нерідко з автографами авторів. «Мої рідні, батько й мати, брати 
богдан і Остап, а також дружина богдана і дочка Івана приїхали 11.05 [19]34 року. 
брат мій Іван приїхав зі мною 28.09.1932 року після перебування мого у відпустці 
в батьків у Львові. У липні місяці 1934 року на Україну приїхав брат Тарас з своєю 
дружиною. батько після переїзду до Харкова працював вдома над двома романами» 7.

«...першими знайомими, з якими зблизилась у м. Харкові, після мого приїзду 
були сім’я Радченко... познайомилась з сім’єю Курбаса та з деякими акторами театру 
«березіль» і «Музкомедії» — бучмой, Крушельницьким, Гірняком, бортником, бабі-
ївною, письменником Гжицьким, учителем середньої школи заморою, фотографом 
«вукопхудожник» Саженицею, перекладачкою Держвидаву Француз, яка прибула 
з Галичини у червні 1932 року та ін. після переїзду моїх рідних до Харкова я позна-
йомилася з бачинським — співробітником УРЕ в квартирі моїх батьків і відновила 
зустрічі зі старим знайомим по Львову Сказинським — перекладачем. У брата бував 
Іванчихін — асистент Інституту економіки, з ним я також познайомилась, і ряд інших 
знайомих по Інституту венерології» 8.

5 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 419, арк. 16.
6 Там само, арк. 37.
7 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 1720, арк. 22.
8 Там само, арк. 22, 23.

всеукраїнський інститут дерматології й венерології, 
вул. К. Маркса, 17 (архітектор бекетов О.М.). Фîòî 
50-õ ðîê³â ÕÕ ñòîл³òòÿ, ì. Õàðê³â
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У нових умовах Крушельницькі намага-
лися продовжити подвижницьку роботу. На 
жаль, і в Харкові вони були досить помітними 
та «незручними» фігурами. Такі притаманні 
інтелігенції речі, як вільнодумство, критичні 
висловлювання, зацікавлення певними літе-
ратурними творами, контакти з «підозрілими 
особами», співчуття і допомога репресованим 
підпадали під дію «політичного розділу» кри-
мінального кодексу. Але де, в якій країні так 
масово засилали людей в концтабори, а то 
й розстрілювали за критичні висловлювання 
про владу чи про порядки в державі? проте 
вже в листопаді 1934 року почалися арешти. 
заарештовували двома хвилями. володимира 
не знаходила собі місця. Аби відволіктися, 
завершувала переклад німецькою твору Гри-
горія Коцюби, розпочатий братом Тарасом. побачивши казенні печатки на дверях 
кімнати, в якій проживав інший брат, Остап, промовила — «все...» Останні дні до 
арешту її спробувала втішити дружина Леся Курбаса актриса валентина Чистякова, 
переконуючи, що це непорозуміння, емігрантів тимчасово затримують на перевірку 
лояльності.

Це її, яка так довірливо й щиро ставилася до «досягнень Радянської України», 
звинуватили «як учасницю контрреволюційної терористичної організації, що мала на 
меті організацію терору проти керманичів партії», узяли під варту, мотивуючи тим, 
що «знаходячись на свободі може здійснити свої наміри» 9. подробиці арешту дізна-
ємося з архівних документів: у рапорті уповноважений секретно-політичного відділу 
М’ясищев зазначив, що племінницю Ларису, яка була в квартирі володимири по 
вулиці Чернишевській, відвели до сусіда О. А. Романова; під час ретельного трусу 
в пошуках компромату вилучили «загранпаспорти, 47 закордонних листів і 45 фото-
карток», які повинні були стати «речдоками» у справі контрреволюційної організації.

з перших виснажливих допитів стало очевидно, що арешт володимири пов’язаний 
з репресією близьких. 18 грудня 1934 року газета «правда» опублікувала «вирок 
у справі терористів-білогвардійців», за яким 14 з 37 обвинувачених були засуджені 
до смертної кари (в їх числі Іван і Тарас Крушельницькі). за повідомленням, Антін 
Крушельницький як лідер національно-демократичної партії Галичини та активний 
учасник УвО, разом з засновником партії юліаном бачинським прибув до радянської 
України з метою створення організації українських націоналістів для підготовки те-
рористичних актів проти партійних керівників. пошук і викриття «ворогів народу», 
які нібито належали до контрреволюційної організації, тривали, і доля володимири 
багато в чому залежала від рішення з Києва.

У листі, дивом переданому з в’язниці, володимира писала: «за тих пару міся-
ців мені здається, що я пережила 300 років» 10. У документах слідчі зневажливо на-
зивали її «венерологом-дермонтологом», «со слов не судимую». І навіть сплутали 
стать в одній з постанов за підписом начальника управління Карлсона, назвавши 
«обвиняемым Крушельницким владимиром Антоновичем», слідство у справі якого 

 9 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 1720, арк. 1.
10 Êðóшåлüíèцüêà, Л. ². Рубали ліс... : спогади галичанки / Л. І. Крушельницька. — Львів, 2001. — 

С. 97.

Довідка секретно-політичного відділу УДб 
НКвС УСРР про богдана і Остапа Кру-
шельницьких, обвинувачених у належності 
до контрреволюційної терористичної орга-
нізації. 9 ñ³чíÿ 1935 ðîêó
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потребує додаткових арештів 11. єди-
не, що довели Крушельницькій — було 
висловлювання жалю з приводу само-
губства М. Скрипника, затискування 
критики в партії. за ухвалою особливої 
наради Крушельницька отримала п’ять 
років позбавлення волі у виправно-тру-
дових таборах.

У 1935 році володимира Крушель-
ницька працювала на будівництві в бі-
ломоро-балтійському таборі «з утри-
манням на островах, на особливому 
обліку у порядку наказу за № 257/с-
33 р.» 12. збереглися відомості про її 
оточення: театральні діячі Лесь Курбас 
і Дмитро Ровинський, актори вален-
тин Цішевський, Олекса паламарчук, 
письменник Мирослав Ірчан. У поло-
вині 1935 року її переводять до Со-
ловецького табору особливого призна-
чення (СЛОН) і призначають на роботу 
лікаря табірного лазарету. У особистій 
картці ув’язненої Крушельницької чи-
таємо: «підлягає зарахуванню робочих 
днів по 3 категорії. про день звільнення 
довести за 3 місяці». І поряд — донос 
начальства Соловецької тюрми незграб-
ною казенною мовою «про наміри до-
чки петлюрівського міністра помсти-
тися за знищення рідні» (у 1919 році 
Антін Крушельницький був міністром 

освіти уряду УНР — Ðåä.) 13. подібні «меморандуми» складалися на багатьох в’язнів-
українців, знищених у ювілей «жовтневих свят» 1937 року.

володимиру Крушельницьку розстріляли 11 листопада 1937 року. Тоді ж загинули 
Антін, богдан і Остап Крушельницькі. Через багато років громадськість дізналася про 
трагедію в урочищі Сандармох. Коли в 1989 році Соловки відвідала одна з небагатьох 
уцілілих членів родини Крушельницьких Лариса, вона писала: «Сьогодні до назви Со-
ловки додалося ще одне страшне слово: Сандармох. Цвинтар, величезний некрополь 
і місце смерті у 30-х роках тисяч в’язнів північних таборів. Шістдесят років місце 
знищення понад 8 тисяч людей утримувалося в глибокій таємниці». Усі матеріали, 
пов’язані з життям і творчістю родини Крушельницьких були засекречені. Навіть на 
рішенні суду про реабілітацію володимири, якого добилась племінниця, стоїть гриф 
«таємно».

11 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 1720, арк. 11.
12 Там само, арк. 40.
13 Там само, арк. 69.

Обліково-статистична картка управління біломоро-
балтійського вТТ НКвС на ув’язнену Крушель-
ницьку в.А. 1936 ð³ê



борис МоскалЬоВ

данило кУдРя і спРава «підпільної контРРеволюційної 
боРотьбистської оРганіЗації»

кУдРя данило євменович

народився 9 грудня 1885 року на хуторі березівському пол-
тавського повіту в родині заможного селянина. Революціонер, 
громадський діяч. виїзною сесією військової колегії верховного 
суду сРсР у києві 28 березня 1935 року «як член підпільної 
контрреволюційної боротьбистської організації» засуджений на 
7 років позбавлення волі. термін покарання відбував у дальтабі, 
особливою нарадою при мдб сРсР 19 серпня 1950 року за-
сланий на поселення до акмолінської області казахської РсР. 
Реабілітований військовою колегією верховного суду сРсР 
4 серпня та 30 листопада 1956 року.

Ця хоробра, рішуча, непохитна людина, кавалер 
бойових орденів не може не викликати вшанування 
своєю відвагою та відданістю високим ідеям. пере-
конаний революціонер відіграв значну роль у подіях 
в Україні під час національної революції та Громадян-
ської війни, господарського будівництва 1920—1930-х 
років. Але його життя у радянський період більше 
нагадує «ходіння по муках». початок цьому поклали 

«партійні чистки», за яких було нормою вторгнення в приватну сферу, штучна культи-
вація негативних рис підозрілості та загального донесення. Чистки стали своєрідним 
прологом масових репресій 1930-х років.

біографія Д. є. Кудрі не залишилася поза увагою дослідників. У збірці «Реабіліто-
вані історією», яка вийшла ще 1992 року, історик О. п. юренко докладно зупиняється 
на його революційній діяльності 1. проте харківський період життя у статті майже не 
був висвітлений. 2006 року автором цього нарису були опубліковані маловідомі епізо-
ди біографії 2. Окрім того, у п’ятому томі «Енциклопедії історії України» є біографічна 
довідка Д. Кудрі, підготовлена О. С. Рубльовим 3.

Данило Кудря народився в багатодітній сім’ї полтавського заможного селянина, 
який походив із козацького роду. євмен Кудря зумів дати своїм дітям освіту, ви-
ховав любов до батьківщини. У січні 1904 року, після нападу японського флоту на 
російську ескадру в порт-Артурі, на хвилі патріотичних настроїв, що охопили країну, 
вісімнадцятирічний доброволець пішов на фронт, став рядовим єлецького піхотного 
полку. Російсько-японська війна була для молодої людини першим серйозним випро-
буванням. У продовження військової служби він закінчив Казанське піхотне училище 
і підпоручиком повернувся до свого полку. У 1908 році розпочалася його революційна 

1 Юðåíêî, О. Ï. Данило Кудря на тлі свого часу / О. п. юренко // Реабілітовані історією / АН 
України, Ін-т історії України [та ін.] ; редкол. : п. Т. Тронько (відп. ред.) [та ін.]. — Київ ; полтава, 
1992. — С. 293—303.

2 Ìîñêàлüîâ, Б. Г. Д.є. Кудря: нові факти біографії / б . Г.Москальов // Український селянин : зб. 
наук. праць. —Черкаси, 2006. — вип.10.— С. 109—112.

3 Енциклопедія історії України. — Київ, 2008. — Т. 5. — С. 445.

Д. є. Кудря. Фîòî 1950 ðîêó, 
ì. Аñòðàõàíü
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діяльність: через свого товариша прапорщика Нікітіна познайомився з полтавськими 
есерами, проводив агітаційну роботу серед селян і солдат. після звільнення у запас 
у 1910 році Данило Кудря вступив на агрономічний факультет Київського політех-
нічного інституту. працював репортером у київських газетах, щоб сплатити за власну 
освіту, навчання старшого брата та дружини, яка закінчувала медичний факультет 4.

з початком першої світової війни Д. Кудря був мобілізований на фронт і прой-
шов шлях від командира транспортного загону до командира батальйону 10-го за-
амурського полку 3-ї заамурської прикордонної дивізії 41-го армійського корпусу 
7-ї армії південно-західного фронту. У боях виявив мужність і відвагу, за що був 
нагороджений шістьма бойовими орденами, починаючи з ордена Анни IV ступеня, 
який кріпився до ефесу шашки, Станіслава III та II ступенів, Анни ІІІ і ІІ ступенів та 
володимира IV ступеня з мечами, а також солдатським Георгієвським хрестом IV сту-
пеня (остання медаль вважалася для офіцерів особливо почесною, оскільки після Лют-
невої революції такі нагородження відбувалися за поданням солдатських комітетів).

Лютнева революція 1917 року внесла кардинальні зміни в життя країни. після 
повалення самодержавства розпочалася демократизація армії. Кудря, як член загаль-
норосійської партії соціалістів-революціонерів, брав активну участь у революційних 
подіях на південно-західному фронті: очолював есерівську організацію 41-го армій-
ського корпусу, обирався головою корпусного комітету. партія есерів, найвпливовіша 
після Лютневої революції, заявила про необхідність продовження війни, щоправда, 
уже під гаслом «захисту революційної вітчизни». У травні 1917 року відбувся I з’їзд 
солдатських делегатів південно-західного фронту, на якому головним було питання 
про наступ і довіру Тимчасовому уряду. передаючи волю комітету 41-го армійського 
корпусу, Кудря висловився проти наступу і увійшов у конфлікт з керівництвом есе-
рівської партії — новим військовим міністром Олександром Керенським і борисом 
Савинковим, комісаром Тимчасового уряду при штабі 7-ї армії. Кудря добре знав 
настрої солдатських мас, які втомилися від війни, і, за його висловом, «хитався» між 
«інтернаціоналізмом» (закликами до братання та закінчення війни) і «революційним 
оборонством» — офіційної лінією есерівського керівництва. врешті решт йому до-
велося приєднатися до більшості, яка підтримала командування фронту й висловила 
довіру Тимчасовому уряду. 

У жовтні 1917 року після невдалого літнього наступу та «корніловського заколо-
ту» він зустрічався в Києві з діячами Центральної Ради: Симоном петлюрою, який 
очолював Генеральний військовий комітет при Центральній Раді, та володимиром 
винниченком — головою Генерального секретаріату, і підтримав ідею українізації 
військ. Ця політика мала на меті створення ядра майбутньої української армії. Д. Ку-
дря отримав призначення помічника комісара південно-західного фронту, пред-
ставника Центральної Ради і Генерального секретаріату поручика А. певного, який 
в Генеральному військовому комітеті відповідав за формування і діяльність загонів 
«вільного козацтва».

восени 1917 року боротьба різноманітних політичних сил за солдатські маси різко 
загострилася. вона відбувалася на фоні розкладу фронту, падіння дисципліни, масо-
вої стихійної демобілізації солдат і цілих частин. більшовизація армійських підрозділів 
посилилася після жовтневої революції в петрограді та проголошення у грудні в Хар-
кові Радянської влади. У листопаді 1917 року при штабі фронту в арміях, корпусах та 
інших військових частинах створюються військово-революційні комітети (вРК), які 
контролюються більшовиками. вони захопили Ставку верховного Головнокоманду-
ючого у Могильові, а верховним Головнокомандуючим став більшовик прапорщик  

4 ДАХО, ф. п-45, оп. 2, спр. 25, арк. 13.
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М. в. Криленко, який раніше очолював солдатський комітет 11-ї армії південно-західного  
фронту. Центральна Рада зробила спробу переломити ситуацію на фронті на свою ко-
ристь. ще у листопаді 1917 року Центральна Рада домовилась із старою Ставкою вер-
ховного Головнокомандуючого про створення Українського фронту, до якого увійшли 
Румунський та південно-західний фронти. На початку грудня 1917 року українізовані 
частини, віддані Центральній Раді, захопили штаб фронту в бердичеві, заарештували 
штаб 11-ї армії більшовиків, розігнали вРК у деяких армійських частинах.

Активну участь в означених подіях брав Д. Кудря. Цей період описаний істориком 
О. юренко за особистими свідченнями самого Данила євменовича, що зафіксовані 
у його слідчій справі 1935 року. проте вони мають суб’єктивний характер і потребу-
ють уточнення. Особливо щодо відомостей про обрання його головнокомандуючим 
південно-західним фронтом, участь у розгромі вРК Особливої армії в Рівному та ролі 
в демобілізації південно-західного фронту. 

з’їзд українізованих частин, який проходив 10 жовтня 1917 року в бердичеві, об-
рав верховну військову Раду фронту, яка у грудні, після захоплення петлюрівськими 
«куренями» польового штабу фронту, взяла на себе управління і обрала нового го-
ловнокомандуючого Д. Кудрю. Фактично південно-західний фронт як єдине ціле 
припинив існування. Новий головнокомандуючий, виконуючи розпорядження Цен-
тральної Ради, продовжив українізацію (наприклад, з дев’яти корпусів 7-ї армії були 
українізовані чотири, зокрема, і 41-й стрілецький корпус) і відправку за межі Укра-
їни російських частин. Ставка на чолі з М. Криленком відмовилася визнати нового 
головнокомандуючого, поклавши його обов’язки на більшовика О. Ф. М’ясникова 
(М’ясникяна), який уже очолював західний фронт. Реальне співвідношення сил за-
свідчив ІІІ Надзвичайний з’їзд делегатів армійських частин південно-західного фрон-
ту, який відбувся у місті Рівне 30 грудня 1917 року — 1 січня 1918 року на базі штабу 
Особливої армії. переважна більшість делегатів підтримала більшовиків і лівих есе-
рів. представники національних частин, які визнавали Центральну Раду, виявилися 
в меншості і залишили з’їзд. щоб перешкодити переобранню вРК фронту і головно-
командуючого, комісар А. певний наказав 113-й дивізії захопити місто Рівне. 

До речі, спираючись на свідчення Кудрі, О. п. юренко також повідомляє: «вій-
ська 41-го стрілецького корпусу під проводом Д. Кудрі розгромили більшовицький 
вРК Особливої армії в Рівному і заарештували О. І. єгорова — згодом Маршала Ра-
дянського Союзу» 5. Скоріш за все, мова йде про людину зі схожим прізвищем, гене-
рал-лейтенанта в. М. єгор’єва, майбутнього радянського воєначальника, у 1919 році 
командуючого південним фронтом, адже О. І. єгоров у цей час перебував у Києві. 6

Незважаючи на докладені зусилля з українізації 7-ї армії, вона разом з частинами 
11-ї армії відіграла ключову роль у змінах ситуації при наступі більшовиків на Київ. 
У січні фронтові частини, що не визнали українського уряду, взяли під контроль ряд 
вузлових залізничних станцій і міст правобережжя, унеможливлюючи допомогу Цен-
тральній Раді вірними їй військами. Українські частини, направлені командуванням 
фронту раніше, виявилися недієздатними і дезорганізованими, відмовлялися воювати.

закінчився військовий період діяльності Д. Кудрі на посаді головнокомандуючо-
го підписанням наказу про демобілізацію фронту після того, як в брест-Литовську 
делегація Центральної Ради уклала сепаратний мир з центральними державами 
і голова уряду Центральної Ради в. О. Голубович віддав відповідні розпорядження 

5 Юðåíêî, О. Ï. Данило Кудря на тлі свого часу / О. п. юренко // Реабілітовані історією / АН 
України, Ін-т історії України [та ін.] ; редкол. : п. Т. Тронько (відп. ред.) [та ін.]. — Київ ; полтава, 
1992. — С. 296.

6 Див.: Сîêîлîâ, Б. Â. Истребленные маршалы / б. в. Соколов. — Смоленск, 2000. — С. 208; Êàðïîâ, 
Â. Расстрелянные маршалы / в. Карпов. — М., 2000. — С.72, 73.
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командуванню фронтом. Через дев’ять днів почалася окупація німецькими військами 
України і південно-західний фронт перестав існувати. Лише деякі частини, перетво-
рені в загони Червоної Армії, намагалися чинити опір німецьким військам. 

Усі наступні події: німецька окупація, повернення з німцями в Київ Центральної 
Ради, її безславний кінець у квітні 1918 року і встановлення гетьманського режиму, 
тісно пов’язаного з окупаційною владою, привели до переоцінки Д. Кудрею по-
літичних поглядів і розриву з діячами Центральної Ради. він зблизився з партією 
боротьбистів, яка виникла після розколу партії українських соціалістів-революціоне-
рів, став одним з провідних її діячів і після встановлення в Києві радянської влади 
разом з більшовиками займався створенням Київського військового округу. У травні 
1919 року як представник партії був включений до складу радянського уряду України 
заступником наркома продовольства О. Г. Шліхтера.

безпосередній начальник Д. Кудрі О. Шліхтер відзначився жорсткими заходами 
ще у 1918 році, коли був надзвичайним комісаром і наркомом продовольства РСФРР, 
а після призначення в 1920 році головою Тамбовського губвиконкому, як вважають 
деякі історики, його репресії проти селянства спровокували знаменитий тамбовський 
заколот — «антоновщину» 7. І хоча існує думка, що Д. Кудря опирався крайнощам 
політики «воєнного комунізму», проте він брав участь у її здійсненні і тому розділяє 
відповідальність за її наслідки. 

У серпні 1919 року Кудря був відряджений в Одесу для організації хлібозаготівель 
на півдні України, а після захоплення міста військами Добровольчої армії змушений 
перейти на нелегальний стан.

У 1920 році разом з іншими боротьбистами Д. Кудря увійшов до Кп(б)У і був 
направлений до Галицького революційного комітету, тимчасового органу Радянської 
влади у Східній Галичині, як голова продовольчого відділу. У 1922 році переїхав до 
Харкова. працював заступником голови правління Українбанку (всеукраїнського 
кооперативного банку), з 1929 року його головою. з метою фінансової підтримки 
розвитку українського театру, пов’язаного з українізацією, були створені товариство 
«Український робітничо-селянський театр» і спеціальна комісія при відділі мистецтв 
Головполітосвіти. Фактично Данило євменович керував роботою товариства (хоча 
формально його головою був давній товариш по партії боротьбистів панас Любчен-
ко). Той добре знав Д. Кудрю, довіряв йому. У 1922—1925 роках Любченко очолював 
всеукраїнську Спілку сільськогосподарської кооперації, і, як нам видається, не ви-
падково Кудря був обраний заступником голови українського кооперативного банку 
і головою правління «Коопстраху».

що ж стримувало його подальше кар’єрне зростання? звичайно, той факт, що він 
був вихідцем з «ворожого» соціального середовища, колишнім штабс-капітаном цар-
ської армії, есером-боротьбистом. У 1924 році під час партчистки його виключають із 
Кп(б)У як учасника «григор’євського заколоту». проте скоро відновлюють, оскільки 
він надає докази, що під час «григор’євщини» працював в Київському військовому 
окрузі 8. Але різноманітні нападки та звинувачення продовжуються і в наступні роки. 
значних зусиль довелося докласти, щоб пройти партчистку 1929—1930 рр. Наскільки 
загострилося питання про його подальшу роботу та долю взагалі, свідчить фрагмент 
із протоколу чистки парторганізації Українбанку від 13 січня 1930 року (ïåðåêлàä — 
Аâò.). запитання до Д. є. Кудрі: «…Чи підтримуєте ви зв’язок з батьком? Чи позбав-
лений ваш батько права голосу? Як часто ви буваєте у нього? Які зв’язки з рідними та 
кого ще позбавлено права голосу? Чи клопотали ви за брата — білогвардійця? Чи по-

7 Див.: Зàлåññêèй, Ê. А. Империя Сталина : биографический энциклопедический словарь / К. А. за-
лесский.  — М. : вече, 2000. — С. 494, 495.

8 ДАХО, ф. п-45, оп. 2, спр. 25, арк. 13.
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грожували ви племіннику, який 
видав вашого брата? Чи їздили 
ви до своїх рідних на автомобі-
лі Українбанку або може ваша 
дружина? Чин в старій армії та 
в Червоній армії? Де був т. Ку-
дря під час григор’євщини? Як 
у вас з вечірками? Чи були такі 
з приводу іменин вашої дочки та 
зустрічі Нового року? Із якої сім’ї 
дружина т. Кудрі? …» тощо 9.

відповідь Д. є. Кудрі (íàâî-
äèòüñÿ чàñòêîâî — Аâò.): «Комп-
лекс запитань, що торкаються 
мого родинного стану: цілком 
відверто кажу, що стан господар-
ства мого батька — куркульський. 
Дома я не живу з 1904 р., досить великий час. Які у мене зв’язки? Я приблизно через 
рік-два буваю на селі. жив позаторік цілий місяць підчас моєї відпустки. що стосу-
ється зв’язків з самим селом, то вони досить міцні, до мене приїжджають представни-
ки Комнезаму за порадами з різних питань життя села, зв’язок цей з 1917 р. що сто-
сується моїх родичів молодого покоління. Сестри вийшли за комнезамівців. племін-
ники по старшому брату, який помер, активно працюють в комсомолі. що стосується 
батька, то йому зараз 78 років, чи позбавлений він виборчих прав, — то гадаю, що 
він ніколи не брав участі у виборах. щодо брата — він мав куркульське господарство, 
його заарештували, звинуватили в тому, що він брав участь в білій армії. Коли я узнав 
(в полтавському ДпУ) … в чому його звинувачують, я сказав — робіть, що хочете, я 
ні одного слова прохання або захисту не скажу. зв’язку зі старим поколінням останній 
час немає ніякого. батько в старі часи досить прихильно відносився до революційної 
роботи, навіть переховував т. Матрозова, який, він знав це, був революціонером, але 
пізніше... став вороже відноситися до пролетарської революції — зрозуміло, психо-
логія досить розвиненого куркуля. відносно хлібозаготівель, я ні на один лист, що 
писали мені, не відповів, ні на лист батька, ні на лист жінки брата…» 10. Наведений 
уривок свідчить, перш за все, як радянська система калічила долі та характери людей. 
Данило Кудря, людина стійка та смілива, вимушений був зрікатися рідних.

відносно характеру Данила Кудрі, то його досить точно (якщо відкинути хвалебні 
вислови про вірність робітничому класу) охарактеризував колега, завідувач одного із 
відділів банку І. баллон: «…Це думка багатьох товаришів, і моя особиста думка. Не-
зважаючи на те, що він — виходець із куркульської сім’ї, незважаючи на те, що він 
прийшов у партію як чесний інтелігент, його суб’єктивні якості не можуть викликати 
ніякого сумніву, його відношення до революції, Радянської влади та робітничого 
класу. він дихає, живе, як багато інтелігентів жили, з робітничим класом, він від-
даний робітничому класу та його справі. Але інша сторона, як він виконує політику 
партії, партійного керівництва, чи дійсно по-більшовицьки, і тут треба сказати, що 
у Данила євменовича виявляється м’якість характеру… в політиці це недопустимо. 
він не відділився від минулої інтелігентності та впливу минулих зв’язків з колишніми 
утопістами, есерами, відношення яких до Радянської влади ми знаємо…» 11. висно-

 9 ДАХО, ф. п-45, оп. 2, спр. 25, арк. 12.
10 Там само, арк. 13, 14.
11 Там само, арк. 15.

Чистки були прологом масових репресій 1930-х років. Фîòî 
1933 ðîêó, ì. Õàðê³â
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вок парткомісії був різким: «за зв’язок із ворожим елементом (з батьком куркулем та 
братами, позбавленими права голосу), за використання службового становища (їздив 
на автомобілі Українбанку в тарифну відпустку до батька в полтавський округ), за 
організацію вечірки з пияцтвом винести сувору догану з попередженням. зняти з від-
повідальної керівної роботи» 12.

Однак з роботи Д. Кудря знятий не був, враховуючи гострий дефіцит у досвідче-
них, кваліфікованих управлінцях, що зростав пропорційно чисткам, які проводилися 
органами ОДпУ (достатньо згадати «справу українських агрономів», яка знекровила 
Наркомзем України). Тому на висування пішли й «боротьбистські» кадри. п. п. Люб-
ченко став у 1929 році кандидатом в члени політбюро ЦК Кп(б)У, Г. Ф. Гринько — 
заступником Наркомзему СРСР, колишній колега Д. Кудрі, голова відділення Україн-
банку в Донбасі, І. Л. Шапошников очолив Укртрактороцентр, і, нарешті, сам Кудря 
став головою тресту Дніпроелектросількомбінатів (ДЕСК). Цей грандіозний більшо-
вицький проект, про плани здійснення якого він розповів у статті «Шляхи рекон-
струкції сільського господарства в районі Дніпрельстану», передбачав за постановою 
уряду створення більше десяти електросількомбінатів у районі середнього та ниж-
нього Дніпра. повністю індустріалізоване колгоспно-радгоспне виробництво на базі 
електрифікації рослинництва та тваринництва, а також будівництво підприємств по 
переробці сільськогосподарської продукції: консервних, масло-молочних, беконних 
заводів, повинно було відбутися за єдиним планом ДЕСК 13. Реалізації масштабного 
проекту не вистачило необхідних коштів, наукових розробок, потужностей машино-
будування, кадрів (ідея агроіндустріальних комбінатів була відкинута ще у 1930 році, 
а відхід від курсу на індустріалізацію та надспеціалізацію сільського господарства, 
який розпочався у 1931—1932 роках, пізніше був названий «лівоухильницьким пере-
гином» — Аâò.). Утім, є дані, що короткий термін до призначення директором тресту 
Д. Кудря пропрацював у відкритому 1 липня 1930 року науково-дослідному інституті 
механізації та електрифікації сільського господарства, який, зокрема, повинен був 
забезпечити будівництво цих комбінатів. На зв’язок вказує публікація журналу «Сіль-
ськогосподарська машина» за 1937 рік, у якій йдеться про шкідницьку діяльність 
директорів УНДІМа з дня його заснування, і першим у списку директорів-шкідників 
стоїть прізвище Д. Кудрі 14. У 1931 році він переходить із тресту ДЕСК до вищого на-
вчального закладу — ХІМЕСГу, який був організований у 1930 році з метою підготов-
ки інженерних кадрів для МТС, що масово створювались у країні.

До причин, які примусили Д. Кудрю залишити роботу в тресті та інституті, слід 
віднести політичні звинувачення, висунуті партійними органами. пізніше, у 1933 ро-
ці, бюро РК Дзержинського району м. Харкова зазначило: «...т. Кудря (агроном) мав 
у минулій своїй роботі (Трест електрифікації сільського господарства навколо Дні-
прельстану, ХІМЕСГ) низку серйозних політичних проривів, зокрема, наявність в цих 
організаціях контрреволюційних націоналістичних елементів» 15. Роздута партійними 
органами «справа ХІМЕСГ» дозволяє дійти висновку, наскільки безглуздими і наду-
маними були ці обвинувачення.

Незважаючи на те, що зусиллями керівництва інституту та особисто Д. Кудрі вда-
лося через республіканські органи «пробити» 1931 року фінансування спорудження 
навчального корпусу і гуртожитку на павловому полі, розпочате будівництво було 

12 ДАХО, ф. п-45, оп. 2, спр. 25, арк. 12.
13 Êóäðÿ, Д. Є. Шляхи реконструкції сільського господарства в районі Дніпрельстану / Д. є. Кудря 

// Шлях соціалістичної реконструкції сільського господарства. — 1930. — № 7/8. — С. 113.
14 Ліквідувати наслідки шкідництва в науковій роботі по механізації сільського господарства 

// Сільгоспмашина. — 1937. — № 5. — С. 1, 2.
15 ДАХО, ф. п-99, оп. 1, спр. 4, арк. 138.
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зупинено. проблема з технічної площини досить несподівано перейшла в політичну. 
11 березня 1933 року колегія ОДпУ оголосила ухвалу у справі «контрреволюційної 
шкідницької організації в Наркомземі і Наркоматі радгоспів СРСР»: 35 звинувачених 
були засуджені до розстрілу, 40 — до різних термінів ув’язнення. Ядро цієї організа-
ції нібито склали співробітники Трактороцентру, створеного для будівництва МТС, 
технічної модернізації сільського господарства. ХІМЕСГ, який з 1930 по 1932 рік був 
підпорядкований Д. Кудрі, виглядав таким чином «гніздом шкідників» в Україні. Тим 
паче, в інституті викладала О. ю. Клєйн — сестра Михайла Коварського, заступника 
голови Трактороцентру, розстріляного в Москві. Нині встановлено, що сфабрико-
вана «справа Трактороцентру» була започаткована політбюро ЦК вКп(б) на чолі 
зі Сталіним та передана на виконання ОДпУ з метою звернути відповідальність за 
голод 1932—1933 років. До викритих фактів шкідництва віднесли й будівництво на 
павловому полі. закрив його голова Головного управління вНз Наркомзему СРСР 
Шефлер, заявивши, що «споруджувався він шкідниками, які сподівалися скинути 
більшовиків, щоб потім більшовиків же і посадити в цей будинок, перетворивши його 
у в’язницю» 16. 

перевірки виявили в інституті «контрреволюційні націоналістичні» та «соціально 
ворожі елементи» як серед викладацького складу, так і студентів. Наприклад, ши-
рокого резонансу в Харкові набула «справа шести» студентів першої групи IV курсу 
ХІМЕСГу, виключених у 1934 році за «контрреволюційну націоналістично-петлю-
рівську діяльність». Олійнику, Сидоренку, переліту, ворощуку, Головку, Ковальову 
поставили у провину, що повернувшись із сільських районів, вони відкрито заяви-
ли, що «Україна охоплена голодом і смертю, ганьбили досягнення соціалістичного 
будівництва» 17. Украй обурена обласна партійна номенклатура була тим, що парторг 
одного із курсів ХІМЕСГу Кривуля демонстративно розірвав і викинув на сміття до-
повіді й. в. Сталіна та п. п. постишева ХVII з’їзду вКп(б). Як з’ясувалося, приво-
дом стали жахливі враження від побаченого в рідному селі під час відпустки.

за Д. Кудрею остаточно закріпилася репутація «переховувача шкідників і потурача 
націоналістам», про що свідчать архівні документи. 

У 1932 році він повертається до банківської системи, працює управляючим сіль-
ськогосподарського банку (Соцзембанку). приводом до звинувачення були виступи 
на кущових партзборах держбанку, під час яких обговорювалися рішення листопадо-
вого (1933 р.) об’єднаного пленуму ЦК та ЦКК Кп(б)У про необхідність боротьби 
з націоналістичним ухилом. він, як зазначено в рішенні бюро Дзержинського рай-
парткому, «працюючи в Сільгоспбанку в той час, коли група контрреволюціонерів, 
шкідників протягувала в сільське господарство свої шкідницькі заходи, не розгорнув 
достатньої критики та самокритики своїх помилок, ідеалізував боротьбизм, говорячи 
не про ліквідацію боротьбистів, а про злиття їх з Кп(б)У, не про розгром та роззбро-
єння боротьбистів, а тільки про визнання ними своїх помилок» 18. Довелося Д. Кудрі 
каятись на засіданні бюро — тому що кущові та осередкові збори банку поставили 
питання про доцільність його перебування на директорській посаді. 

Розв’язка наближалася, і Кудря підійшов до тієї межі, за якою партійні розгляди 
поступалися місцем слідчим діям НКвС. І нова партійна чистка закінчилася переда-
чею справи Д. Кудрі до районної контрольної комісії 19. він був заарештований 
13 грудня 1934 року в Києві «як член підпільної контрреволюційної боротьбистської 
організації», коли вже тиждень за справою тривали арешти. Кудрі інкримінувалося, 

16 ДАХО, ф. п-99, оп. 3, спр. 33, арк. 60.
17 Там само, оп. 1, спр. 153, арк. 52, 53.
18 Там само, спр 4, арк. 138, 139, 150.
19 Там само, оп. 3, спр 33, арк. 11, 12.
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що як управляючий всеукраїнської контори Сільськогосподарського банку в період 
1932—1934 років він, на ґрунті своїх націоналістичних переконань, провадив шкід-
ницьку діяльність у справі фінансування сільського господарства. Нарком внутрішніх 
справ в. А. балицький звітував у вищі інстанції: «НКвС УСРР викрита та ліквідована 
контрреволюційна організація українських есерів-боротьбистів. попереднім і судовим 
слідством встановлено, що боротьбистська організація мала за мету відторгнення 
України від Радянського Союзу та перетворення її на колонію німецького та поль-
ського фашизму. Організація ставила своїм безпосереднім завданням вбивство керів-
ників Радянської влади та Комуністичної партії, створивши для безпосереднього ви-
конання терористичних актів кілька терористичних груп у Києві, Харкові та полтаві» 20.

28 березня 1935 року виїзна сесія 
військової колегії верховного суду 
СРСР розглянула справу. У звинува-
чувальному висновку стверджувалося, 
що Данило Кудря був членом керівного 
центру підпільної організації, до якого 
входили Олександр полоцький, дирек-
тор «Укркниготоргу», Микола Любчен-
ко, член редколегії газети «Комуніст», 
юрій Мазуренко, начальник планово-
фінансового сектору Наркомату кому-
нального господарства УСРР, Семен 
Семко-Козачук, завідувач відділом 
Держстраху Наркомату фінансів УСРР, 
Левко Ковалів, старший хімік інституту 
ім. Карпова, літератори Микола Ку-
ліш і Григорій Епік. за рішенням суду 
п’ятнадцять осіб були позбавлені волі 
на десять років із конфіскацією майна, 

а двоє — Д. Кудря і С. Семко-Козачук — на сім. після поданої апеляції справа Кудрі 
була розглянута вдруге, і спецколегія верховного суду УСРР засудила його до страти. 
президія ЦвК УСРР замінила вищу міру соціального захисту 10 роками таборів. 

покарання Кудря відбув у Хабаровському краї. після звільнення працював май-
стром з переробки овочів у «Торгплодовочі» міста бєлгород, потім завідував опорним 
пунктом всесоюзного НДІ консервної промисловості в с. Харабали Астраханської 
області. Удруге був репресований також «за належність до есерів й націоналістичної 
організації». Лише 1956 року Данило Кудря був реабілітований. про останні його 
роки мало що відомо. після звільнення й до початку 1960-х років мешкав у селищі 
неподалік станції пєрєдєлкіно у підмосков’ї 21.

Така доля цієї людини — представника частини української інтелігенції, яка сут-
ність свого життя бачила у революційній діяльності і реформуванні суспільства. Але, 
як виявилося, минуле Данила Кудрі — соціальне походження, членство в «непро-
летарських партіях», співробітництво з українськими націоналістами — стало нездо-
ланною перешкодою на шляху до оновленого світу. І є певна закономірність у тому, 
що революціонер повторив долю багатьох соратників, життя яких було понівечено 
радянською каральною системою, що зробила їх в’язнями ГУЛАГу.

20 Зîлîòàðüîâ, Â. ЧК-ДпУ-НКвС на Харківщині: люди та долі (1919—1941) / в. золотарьов. — 
Харків — 2003. — С. 182—183.

21 Енциклопедія історії України. — Київ, 2008. — Т. 5. — С. 445.

Сторінка оглядової довідки КДб УРСР по архівній 
слідчій справі Кудрі Д. є. 1956 ð³ê



ігор ШУЙсЬкИЙ

«РоЗстРіляне відРодЖення» в істоРиЧномУ виміРі

лавРіненко юрій андріянович

народився 3 травня 1905 року в селі хижинці Звенигородського 
повіту київської губернії в селянській сім’ї. літературозна-
вець. З 24 грудня 1933 року до 26 лютого 1934 року перебував 
під слідством дпУ УсРР «за шпигунську діяльність і участь 
у контрреволюційному терористичному угрупованні». харків-
ським облсудом 8 лютого 1936 року за статтями 5410 ч. 1, 5411 
кк УсРР засуджений на 5 років позбавлення волі у втт з пора-
женням у правах на 3 роки. термін покарання відбував у норіль-
табі, звільнений «за заліком робочих днів» 15 травня 1939 року. 
агроном малокабардинської дослідної станції поблизу міста 
нальчика. У 1943 році виїхав до австрії, потім німеччини, 
1950 року — до сша. автор понад 300 літературно-наукових 
досліджень, присвячених культурному відродженню України 
1920-х років. помер у нью-йорку 14 грудня 1987 року. Реабі-
літований прокуратурою харківської області 8 січня 1992 року.

вже понад півстоліття історія української культури 
1920—1930-х років невід’ємно пов’язана з творчістю 
юрія Лавріненка. його фундаментальна робота, ан-

тологія «Розстріляне відродження», найповніше увібрала піднесення, розквіт та ви-
знання української літератури, і руйнацію, фізичне знищення та штучне забуття її 
творців. І так сталося, що автор, який був безпосереднім свідком спустошливих про-
цесів — ліквідації культурних осередків, заборон, гонінь і вилучення творів, здійснив 
і обнародував ґрунтовне дослідження, цінність якого для України неможливо пере-
оцінити.

юрій Лавріненко свідомо обрав мистецький критерій, поставивши за мету опра-
цювання всіх доступних джерел, які стосуються теми. І коли були переглянуті стоси 
періодики, розвідки, опубліковані по обидві сторони океану, розшукані рідкісні 
видання, підготовлена публікація спогадів і рукописів, автор дійшов висновку, що 
«літературу цього періоду треба шукати не в нових книжках, а в сексотських слідчих 
архівах НКвД, у судових справах воєнних і спеціальних колегій верховного суду 
в Москві та їхніх філій по провінціях імперії. писалася вона бризками крови роз-
стріляних на стінах катівень, жмутками нервів у тюрмах, одмороженими кінцівками 
рук і ніг у соціалістичних концтаборах північної Росії й Сибіру. Цей період, властиво, 
мають вивчати не літературознавці, а історики України епохи замаху Москви для її 
тотального знищення» 1. Тому дослідження обрало нехарактерну літературним ін-
формативно-просвітницьку площину. Розповідь про творче життя покоління, подане 
через призму особистих долей, торкнулась вивертів, перерізів, надзвичайних політич-
них закрутів, «коли свіжоджерельну течію молодого українського відродження почала 

1 Лàâð³íåíêî, Юð³й. Література вітаїзму, 1917—1933 / юрій Лавріненко // Розстріляне відродження : 
Антологія 1917—1933 : поезія — проза — драма — есей / упорядкув., передм., післям. ю. Лавріненка ; 
післямова є. Сверстюка. — К. : Смолоскип, 2008. — С. 954.

ю. А. Лавріненко. Фîòî 1965 ðîêó
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перекривати каламутна повінь північ-
ного тоталітаризму» 2. повертаючись 
до трагічного минулого, автор кожного 
разу надавав нових характерних рис. 
Ось як він згадував СЛОН — місце 
заслання та загибелі тисяч українців: 
«легендарно-страхітливий концтабір», 
«острів смерті», «найстрашніша час-
тина царства каторги». підкреслюючи 
масштабність, незворотний характер 
наступу на літературу, порівнював його 
з природними катаклізмами, навалою 
хана батия. Таємність навколо кінцевих 
життєвих дат у офіційних біографіях 
страчених пояснив намаганням радян-
ського керівництва приховати масові 
розстріли, які відбулись у концтаборах 
у 1937—1938 роках, внутрішньотабір-
ним терором, «що жертвою його впало 
приблизно один або півтора мільйона 

політв’язнів. Цей факт був і досі остався незанотованим ні у сучасній історії, ні в сві-
домості людства» 3. припущення — а саме так дані сприймалися читачами — підтвер-
дили новітні історичні дослідження, і ця книга також.

Опрацьовуючи джерела, дослідник віднайшов маловідомі факти з життя письмен-
ників України, визначив і охарактеризував поняття «доба Розстріляного відроджен-
ня». Літературний процес у авторському викладі не виглядає сухим і безбарвним, 
літератори — вузьким колом приречених на мученицьку загибель, безпорадним перед 
підступністю та жорстокістю. вони готові відстояти права та переконання, спросту-
вати нападки, відкинути численні спроби шельмування. У той же час автор не об-
ходить приклади іншого ґатунку, коли індульгенцію на спасіння звинувачені шукали 
у «каятті» та самообмовах. Широковживаний нині термін Розстріляне відродження, 
Лавріненко вперше використав у виступі, присвяченому роковинам загибелі Миколи 
Хвильового, публікаціях «про деякі ідеї Українського відродження» та «про націона-
лістичне яблуко і боротьбу двох культур». ще одним терміном зобов’язані ми юрію 
Лавріненку. Узагальнивши та проаналізувавши бібліографічний масив як явище, він 
назвав українських митців «двадцятидесятниками» — згадаймо, антологія була вида-
на в парижі 1959 року, тому порівняння з новим поколінням «шестидесятників» не 
могло бути.

публікацію антології випередило викриття Микитою Хрущовим сталінських зло-
чинів, але яке, на жаль, у неповній мірі сприяло бажаному дослідниками. закритими 
залишилися сховища спецхранів, численні інструкції перетинали шлях написанню 
правдивої та об’єктивної історії. вибірковий характер мали публікації творів реабілі-
тованих авторів. У науковий обіг були введені сфальсифіковані дані з вигаданими об-
ставинами і датами смертей. У радянському суспільстві події, пов’язані з політичними 
репресіями, продовжували замовчуватися.

У Харкові зберігся урочисто відкритий 16 січня 1927 року «будинок літератури ім. 
тов. блакитного». На відміну від приміщень будинку «Саламандри» і палацу газетного 
магната юзефовича, з якими пов’язані перші спроби утворення письменницького 

2 Лàâð³íåíêî, Юð³й. Література вітаїзму, 1917—1933… — С. 284.
3 Там само. — С. 266.

вулиця Червонопрапорна, 4, де розташовувався 
будинок літератури імені василя блакитного. Фîòî 
2012 ðîêó



135Ðîçä³ë 2. Á³îãðàô³÷í³ íàðèñè

клубу, внутрішнє планування приміщень дому по вулиці Каплунівській, 4 було ви-
конане з урахуванням побажань літераторів і специфіки їхньої праці. Фрески на стіні 
з зображеннями письменника, друкаря, читача нагадували про творчу ниву хазяїв. 
На верхньому поверсі велика зала з балконом, унизу — бібліотека, читальня, кімна-
ти відпочинку; були також більярдна, їдальня. Миттєво будинок літератури отримав 
широку популярність. він презентував українське письменство численним гостям, 
був місцем проведення зборів, мистецьких виставок, творчих зустрічей і гарячих 
дискусій. Іноді доходило навіть до бійок (що поробиш, коли на невеликій розміром 
площі збиралися люди молоді і темпераментні!). президію складали живі класики 
першого післяжовтневого покоління українського мистецтва: Микола Куліш, Лесь 
Курбас, Сергій пилипенко, павло Усенко, Остап вишня, Микола Христовий. Дирек-
тор Максим Лебідь запам’ятався сучасникам рідким організаторським хистом. його 
зусиллями бібліотека, у якій працював василь Мисик, отримала унікальні видання, 
починаючи з часів античності, читальня мала примірники всіх літературних часопи-
сів, що друкувалися у СРСР. «І хоч би така дощечка на стіні: «У цьому будинку буяла 
в пореволюційні роки юна українська радянська література», — переймався колишній 
«плужанин» василь Минко 4.

Літом 1934 року президія разом з учасниками 1-го Українського з’їзду письмен-
ників, що розпочинав роботу в Харкові, перебралися до нової столиці. Незадовго до 
події стався останній публічний виступ Григорія Косинки на обговоренні доповіді 
І. Кулика про новітні завдання письменників у дусі сталінських вказівок. Оцінка, що 
в штучних умовах справжня творчість неможлива, підкріплена словами «братья писа-
тели, в нашей судьбе что-то лежит роковое», викликала бурхливу реакцію зали. Кінець 
яскравої промови потонув у оплесках гальорки, що перекрили погрози комуністів 5.

4 Ìèíêî, Âàñèлü. Червоний парнас : сповідь колишнього плужанина / василь Минко. — К. : Рад. 
письменник, 1972. — С. 49.

5 Розстріляне відродження : антологія 1917—1933 : поезія — проза — драма — есей / упорядкув., 
передм., післям. ю. Лавріненка ; післямова є. Сверстюка. — К. : Смолоскип, 2008. — С. 469.

зустріч харківських літераторів з Максимом Горьким у будинку імені василя блакитного. «Êîìóí³ñò», 
12 лèïíÿ 1928 ðîêó
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«просимо вияснити в МГб, де і чому зникли з української літератури 223 пись-
менники?», — запитало з Нью-йорку в 1954 році Об’єднання українських письмен-
ників «Слово» II всесоюзний з’їзд письменників СРСР. Автори телеграми навели 
підрахунки стосовно долі 259 українських письменників, твори яких друкувалися 
1930 року. вісім років по тому друкованими залишилися тільки 36 літераторів. На те 
додали пояснення: 17 розстріляних, 8 покінчивших самогубством, 16 зниклих безві-
сти, 7 померлих і найбільша група з 175 осіб — репресованих і засланих на тривалі 
терміни до концтаборів. природно, ніякої відповіді за кордоном не отримали. Не 
мало її й радянське письменство.

Колишній будинок літераторів був зайнятий фізиками, які швиденько переоб-
ладнали приміщення під лабораторії. зберігся його фасад, кілька масивних дверей 
і мармурові центральні сходи. побродити коридорами режимного об’єкту, згадуючи 
мистецьке минуле, було неможливо. пояснень перетворенню кілька. Стримана до ви-
знання помилок, побоюючись, що будинок стане своєрідним меморіалом страченим, 
радянська влада прибігла до навмисного знищення рештки літературного осередку. 
І мала сенс: інтерес до подій, пов’язаних з руйнацією української літератури, як і до 
неї самої, не зникав ніколи. проте така позиція існувала багато років, поки на необ-
хідність увічнення пам’яті звернуло увагу Українське товариство охорони пам’ятників 
історії та культури 6.

післявоєнному поколінню харків’ян відома нова назва вулиці Червонопрапорна. 
щоправда, на будинку з’явилася меморіальна дошка, яка повідомляє «тут у 1927—
1931(? — Аâò.) роках містився республіканський будинок літераторів імені василя 
блакитного, який відвідували: М. Горький, в. Маяковський, п. Тичина, в. Сосюра, 
О. Довженко, А. Головко, ю. Яновський, А. барбюс, А. зегерс, М.-А. Несе, й. бехер 
та інші видатні діячі радянської та зарубіжної літератури». вони справді були іншими, 
не схожими навіть поміж себе. Обрали тернистий шлях, більшість дістала трагічну до-
лю — чи не єдине, що крім любові до літератури та рідного краю їх об’єднало.

відомий другий бік історії будинку. У підтримку ідеологічного наступу на украї-
нізацію тут розпинали колишніх колег за буржуазний націоналізм. Надавали нещадну 
відсіч спробам публікацій «ворожої літератури», підтримували погромні постанови. 
1929 року газети рясніли лайкою на адресу обвинувачених у справі «СвУ». Десятки 
листів обуреної трудової радянської інтелігенції, у яких ганьбили «запроданців буржу-
азії», випередив лист українських радянських письменників.

після суду над «СвУ» виникли нові кримінальні справи, сценаристи яких ма-
рили гучним судовим процесом. багатосторінкова справа (526 аркушів) складається 
з менших за обсягом окремих томів на І. Д. Андрієнка, п. Н. загоруйка,  М. І. Кири-
чинського, Я. О. Ковальчука, ю. А. Лавріненка, М. Ф. павлишина, К. Г. Черв’яка, 
А. І. Ярмоленка. припис (факсиміле) на обкладинці «Дело должно быть доложено на 
судебном заседании не позднее 193_ г.» свідчить про серйозність намірів ДпУ щодо 
справи підготовки українськими літераторами терористичного акту над постишевим, 
затонським і балицьким. вісімка «змовників» — на їх прикладі вся українська інте-
лігенція — повинна була публічно зізнатись і покаятись, розповісти про мотиви, які 
спонукали її взятися за зброю, відтак отримати суворо-справедливе покарання.

Матеріали слідства юрія Лавріненка, займають лише дванадцять сторінок. єди-
ний протокол допиту, складений у ніч затримання, автобіографія з коментарями за-
арештованого. І постанова про продовження терміну утримання під вартою з метою 
«проведення ще низки додаткових слідчих дій, пов’язаних з подальшим виявленням 

6 Материалы к своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. выпуск 2. 
Харьковская область: (материалы в помощь авт.) / Укр. о-во охраны памятников истории и культуры, 
Ин-т истории Акад. наук УССР ; авт. кол. : п.Т. Тронько (руков.) и др. — К., 1984. — С. 246.
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і ліквідацією незаарештованих учасників терористичної групи» 7. відсутність свідків, 
хоч би яких «речових доказів» чи інших викривальних матеріалів тільки підкреслює 
надуманість і заказаний, кон’юнктурний характер цієї справи. Нині відома частина 
подробиць «справи загоруйка» (ще одна назва з чекістського обігу) розкриває під-
ступний механізм фабрикацій.

підготовку справи націоналістів, невдоволених останніми політичними подіями 
в Україні, керівництво особливого відділу УвО в особі начальника Александровського 
і заступника Козельського розпочало з указівок «центральному агенту» столичного 
ДпУ володимиру юринцю: знайти можливих фігурантів, спровокувати на відчай-
душні розмови та покласти відповідний донос на стіл. Діяльність групи контррево-
люціонерів потрібно було обов’язково пов’язати з терористичними намірами щодо 
радянських керівників, прізвища яких у певному порядку наводились агенту, що за 
умов тоталітарного режиму було предметом гордості ймовірних «жертв» — наголошу-
вало значущість і вагу, було ознакою відданості керманичу.

«Із загоруйко — українським письменником я познайомився в липні 1933 р.», — 
незадовго до страти у 1937 році свідчив юринець. «Маючи таку установку Козель-
ського, я в грудні 1933 р. подав провокаційну, брехливу доповідь на загоруйка, що він 
ніби збирається здійснити терористичний акт над одним з видних керівників партії 
та уряду на Україні. після цієї доповіді загоруйка було заарештовано й розстріляно. 
Разом із загоруйком були також заарештовані Киричинський, Андрієнко й Коваль-
чук — всі українські інтелігенти, котрих я в своїх доповідях подав, як «групу загоруй-
ка». Ці особи згодом одержали вироки на різні терміни перебування в концтаборах» 8. 
І хоча керівництво забороняло слідчим фіксувати приклади агентурної роботи, дії 
юринця документально «скріпили» обвинувачення, інакше змодельована справа зо-
всім розсипалася би на малесенькі невиразні шматочки, які ні те що суд, прокурор 
би не зрозумів. початку заснування контрреволюційної організації, і не лише «групи 
загоруйка», передувало спішне поширення опальним академіком кола спілкування 
за рахунок друзів нових знайомих, до яких набивався в приятелі. Когось це улещало, 
хтось поставився до юринця з насторогою, але всі годинами уважно слухали розповіді 
про лекції зіґмунда Фрейда, міркування з приводу сутності релігії та теорії відносності 
Альберта Ейнштейна. водночас юринець переходив до обговорення інших тем: ви-
вчав політичні настрої, погляди на українську літературу, театр, цікавився реакцією на 
Голодомор, свідками якого були майже всі письменники, їх ставленням до самогубств 
Скрипника, Хвильового. Намагаючись завоювати ще більшу прихильність і довіру, 
витягнути слухачів з духовного підпілля, читав їм рукопис, видаючи за главу нового 
твору просвітницького змісту. У оформленні «обвинувального висновку» це звучало 
як «Своими беседами эта группа разжигала друг у друга страсти, укрепляя крайне 
националистические идеи и убеждения» 9. Слідство не приховувало задоволення. 
Обвинувачення, на що звертали увагу підслідні, чомусь не було висунуто головному 
фігурантові — юринцю. «Но в последствии как я понял, беседы эти носили характер 
определенного, выработанного юринцем плана. … Он натолкнулся на меня и я стал 
его жертвой», — шкодував Яків Ковальчук 10. за його свідченням, не всі поділяли 
симпатію до «нового товариша»: мати і сестра Ярмоленка, на відміну від радіючого 
Андрія, зразу відчули нещирість гостя, намагалися його відвадити. Агент мов би не 

 7 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 1885, арк. 300.
 8 Ðîжåíêî, Ì. Ì. Трагедія академіка володимира юринця : штрихи до історії української філософії 

радянської доби / М. М. Роженко. — К. : Укр. центр духовної культури, 1996. — С. 105.  
9 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 1885, арк. 318.
10 Там само, арк. 36, 53.
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помічав скептичних поглядів, і ввечері, заливши со-
вість горілкою, надсилав очікувані ДпУ звіти, які сам 
визнав суцільною провокацією.

планида Лавріненка обрала щасливу траєкторію, 
віддалившись від поглинаючої «чорної дірки». юрій 
вважав колишнього вченого людиною, яка перебувала 
в процесі побутового розкладання, уникав небажаних 
зустрічей. вони ще побачаться — Лавріненко з юрин-
цем — на багатолюдній Сумській вулиці, і юрій крас-
номовно розповість про тюремні митарства. «Лице 
було спокійне, але під тим спокоєм легко можна було 
помітити настрій людини, що є в осередді остаточ-
ної катастрофи», — пригадав Лавріненко, спостеріг-
ши відбиток особистого нещастя на обличчі зрадника 
(хоч у той момент він нізащо не повірив би суворій 
дійсності) 11. юрію не було чого приховувати. його, 
як хлопчину, обурювало трактування слідчим вступу 
до уманської сільгоспшколи як «втечі з дому через не-
бажання працювати в сільському господарстві», адже 
по її закінченні доводилося 16 годин на добу проводи-

ти в полі. Гнітило зневажливе ставлення ДпУ до письменницької праці «свободная 
профессия — принадлежит к коллективу писателей». Нарешті, невідв’язні вимоги 
визнати діяльність в організації, про існування якої було нічого не відомо. згодом 
Лавріненко оцінював свій психологічний стан як реакцію лояльного радянського 
громадянина, «що не встрягав ні в яку підпільщину» і, перебуваючи за ґратами, від-
шукував справжню причину арешту та очікував справедливого рішення. «проте, саме 
останніх місяців я підпав під нищівне бичування все ж за ті старі помилки, до мене 
знов втратили довір’я — і я останнього місяця вже був позбавлений змоги заробляти 
навіть перекладом. [вже] нової моєї праці забракували, очевидно, не читаючи і без 
зазначення причин. Тим часом я мусів хоч би що мати заробіток і то ж бо останніх два 
місяці витратив виключно на працю про Шевченка...» 12. До теми Кобзаря дослідник 
повернувся, хоча й значно пізніше, а поки набутий життєвий досвід підказав: «...стало 
мені ясно, що ось-ось мене знов кинуть у в’язницю, а може й долучать до якої нової 
чергово приреченої групки націоналістів-терористів» 13. Другий арешт стався 4 лютого 
1935 року. Мав рацію юрій Андріянович, приєднали його до вже обезголовленої роз-
стрілом С. пилипенка «групи «плужан». Ні на попередньому слідстві, ні в судовому 
засіданні Лавріненко не визнав себе винним.

На тривалий час постать юрія Лавріненка випала з поля зору. при підготовці 
реабілітації «групи загоруйка» заступник прокурора Харківської області п. Лебедєв 
завдав клопоту підлеглим, доручивши встановити та допитати засуджених осіб. У та-
борах 1937 року були розстріляні Іван Андрієнко, Яків Ковальчук. Історик, краєзна-
вець Корній Черв’як тривалий час перебував на примусовому лікуванні, ізольований 
у спеціальному психіатричному закладі. На слід письменника-емігранта ю. Лаврінен-
ка, справу проти якого було припинено в 1934 році, харківські слідчі не натрапили (за 
другою справою він був реабілітований у 1992-му).

11 Розстріляне відродження : антологія 1917—1933 : поезія — проза — драма — есей / Упорядкув., 
передм., післям. ю. Лавріненка ; післямова є. Сверстюка. — К. : Смолоскип, 2008. — С. 844.

12 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 1885, арк. 301зв.
13 Шåñòîïàлîâà, Т. Ï. На шляхах синтезу думки : теоретичні засновки спадщини юрія Лавріненка 

/ Т. п. Шестопалова. — Луганськ, 2010. — С. 74.

юрій Лавріненко після повернен-
ня з концтабору. Фîòî 1939 ðîêó
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Матеріалів, що стали підставою для реабілітації, у розпорядженні прокуратури 
було вдосталь. зрештою звернули увагу на зізнання Михайла павлишина, який у за-
яві прокурору ДпУ ще в грудні 1933-го назвав «брехливими і надуманими» власні 
покази про контрреволюційну організацію, склад якої був продиктований слідчим. 
Допит павлишина тривав 17 годин поспіль. причинами обмовлення вказав погрози 
працівників ДпУ закінчити справу розстрілом, або покалічити його і членів сім’ї 14. 
Моральний тиск, гнітючі умови утримання в’язнів згадав і колишній директор Цен-
тральних курсів українізації, технічний секретар «плуга» Андрій Ярмоленко, якого 
розшукали у львівському будинку учителів-інвалідів похилого віку. «Я был арестован 
в начале ноября 1933 г. Незадолго до своего ареста я будучи в пьяном виде попал 
под трамвай и мне отрезало ногу. в больном состоянии после ареста я четыре месяца 
находился в камере одиночке. Обстановка была такая, что мне ничего не оставалось 
делать, как уступить настояниям следственных органов и написать собственноруч-
ное «раскаяние», что я и сделал. после того, как я написал свои показания, через 
несколько дней мне зачитали решение тройки коллегии ГпУ, из которого я узнал, 
что меня осудили к 5 годам лишения свободы. Через пару месяцев из тюрьмы меня 
перевели в Харьковскую психбольницу, поскольку у меня обнаружили какое-то пси-
хическое заболевание» 15.

поневіряння та мордування, що супроводжували юрія Лавріненка, викладені 
в романі «Чорна пурга», авторському рукописі «Мій сад в Арктиці». письменник 
дійшов висновку, що побудована тоталітарним режимом каральна система всіма за-
собами і тортурами добивалась від фізично залежних в’язнів «зізнань», намагаючись, 
насамперед, знищити їх духовно. Осмислення теми продовжив збіркою критичних 
студій «зруб і парости», назвами підзаголовків обравши «У вимірах трагедії», «У вимі-
рах стилю», «Неприборканий відродженець». Красномовною є обкладинка, виконана 
славним майстром Яковом Гніздовським (на відміну від знайомих ретельно створених 
ним робіт з зображенням пречудового лісного масиву, читач наштовхується на самі 
пеньки, з яких беруть початок міцні гілки-паростки, схожі на батьківські стовбури). 
«Схема «зруб — парости», «знищення — відродження» повторялася в житті нашої 
культури так регулярно, що її можна б назвати «Ukrainian «way of life». Трагічний це 
«шлях», та, мабуть, чи не єдиний це спосіб нашої літератури жити і вижити. він каже 
нам не тільки оплакувати знищене (старе), а й радісно вітати нове (молоде)» 16. юрій 
Лавріненко закликав читачів не втрачати віри і докладати зусиль, наближаючи духо-
вну перемогу, як це вдавалося йому протягом багатьох років: «У наші часи песимізм, 
скептицизм і навіть цинізм з підозрілою легкістю стають модою. з цього погляду ав-
тор (з його вродженими хибами: «ентузіазм!», «патетика!») не модний. він радо шукав 
по зрубах гаїв нашої літератури тих «вогненних паростів» і, радіючи кожній знахідці, 
вигукував: «vita nova!» Ось уже й парости!» 17.

14 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 1885, арк. 290, 290 зв
15 Там само, спр. 1885, арк. 352.
16 Лàâð³íåíêî, Юð³й. зруб і парости : літ.-крит. статті, есеї, рефлексії / юрій Лавріненко. — Мюнхен 

: Сучасність, 1971. — С. 6.
17 Там само.



людмила соколЮк

бойЧУкіст іван падалка

падалка іван іванович

народився 1894 року у селі Жорнокльови Золотоніського по-
віту полтавської губернії в бідній селянській родині. профе-
сор, викладач живопису київського інституту образотворчого 
мистецтва. Розстріляний 13 липня 1937 року в києві за ви-
роком військової колегії верховного суду сРсР від 13 липня 
1937 року«за участь у націонал-фашистській українській органі-
зації». Реабілітований вквс сРсР 1 лютого 1958 року.

з того часу як в українському мистецтві з’явився 
новий напрямок, що в 1910-х роках став відомим 
як «Renovation Byzantine» (візантійське відродження), 
а з кінця 1920-х — як бойчукізм, інтерес до цього 
явища не зникав, незважаючи на цькування, гоніння, 
навішування ярликів, серед яких найбільш усталеними 
залишалися «формалізм» і «буржуазний націоналізм». 
А фізичне знищення в 1937 році провідних діячів бой-
чукізму не змогло витруїти пам'ять про них. згадки 
передавалися від старших до молодших як «вічно жива 
правда».

Іван Іванович падалка народився 27 жовтня 1894 року в селі жорнокльови зо-
лотоніського повіту на полтавщині (тепер Драбівський район Черкаської області) 
у багатодітній селянській родині, де ледве зводили кінці з кінцями. початкову освіту 
здобув у місцевій церковноприходській школі, після чого закінчив двокласну так зва-
ну міністерську школу у сусідньому селі Нехайки.

щоб підтримати обдарованого селянського хлопчика, який мав особливі успіхи 
з усіх дисциплін і виявив пристрасть до малювання, місцевий предводитель дворян-
ства виклопотав йому стипендію, що дало можливість у 1909 році почати професійну 
освіту в художньо-промисловій керамічній школі імені М. в. Гоголя в Миргороді. На-
вчальних закладів художньо-промислового типу в Україні тих років було зовсім мало, 
хоча гостро відчувалася потреба в них. І. падалка з перших кроків професійної освіти 
виховувався як фахівець художньо-промислового напряму.

Учителем падалки в миргородській школі був український художник О. Г. Слас-
тьон, відомий також як видатний етнограф, збирач народних пісень, мемуарист. він 
прищеплював своїм вихованцям любов до національної тематики, типажу, до точності 
у відтворенні побутових деталей, костюмів. У ті роки такий етнографізм був одним із 
проявів у розв’язанні проблеми національного стилю в мистецтві.

У 1912 році падалку було відраховано з миргородської школи буцімто за атеїзм. 
Насправді, як писав він пізніше у своїй біографії, крім атеїзму були тут і організовані 
виступи проти адміністрації та педагогів, і шкільний страйк, а особливо за читання 
української газети «Рада», що виходила з 1905 року. за згадкою сестри Уляни, атеїзм 
запідозрили в тому, що під час молебню з нагоди дня народження царя Миколи ІІ, ко-
ли підходили до священика цілувати хрест і руку, Іван не поцілував ні хреста, ні руки.

І. І. падалка. Фîòî 20-õ ðîê³â ÕÕ 
ñòîл³òòÿ, ì. Õàðê³â



141Ðîçä³ë 2. Á³îãðàô³÷í³ íàðèñè

Опинившись за порогами училища, падалка десь з півроку пропрацював у пол-
тавському етнографічному музеї, виготовляючи копії українських килимів для ткаць-
кої майстерні Ханенків на Київщині, щоб забезпечити собі можливість продовжити 
художню освіту.

восени 1913 року переїжджає до Києва і вступає до Київського художнього 
училища, що здійснювало середню мистецьку освіту і підпорядковувалось Санкт-
петербурзькій академії мистецтв — єдиному на той час вищому мистецькому закладу 
на усю Російську імперію. після його закінчення учням, як і в інших училищах цього 
типу, надавалося право продовжити освіту в Академії або працювати викладачами 
малювання, креслення і красного писання в середніх навчальних закладах. Система 
навчання будувалася на академічних принципах. Станкові форми мистецтва розгля-
далися як «вищі» в порівнянні з «нижчими», тобто декоративними або художньо-про-
мисловими. Сама Санкт-петербурзька Академія нехтувала ними. А окремого вищого 
навчального закладу такого типу, де б навчали цим «нижчим», згідно з академічною 
естетикою, формам, не було. Тому учні художньо-промислових шкіл, щоб продовжи-
ти мистецьку освіту, мали змінювати профіль.

вимушена «ломка» у падалки відбувалася не просто. за його пізнішими згадками, 
в училищі він переходив від художника Макушенка до художниці прахової і т.д., по-
тім працював під керівництвом Федора Кричевського. відомий український художник 
Ф. Г. Кричевський, який з 1914 року став директором Київського художнього учили-
ща, був одним із представників тих нових сил, які багато в чому визначили подаль-
ший розвиток мистецької освіти в Україні.

Курсом менше за падалку в училищі навчалася Оксана павленко, яка згодом 
так само, як і її старший товариш, стане представницею «школи українського мону-
менталізму» Михайла бойчука. згадуючи, Оксана писала, що Іван був гарний з себе: 
довге золоте волосся, а за вухами — голубий сон, квітка така. На сандаліях — теж го-
лубий сон. в такому вигляді він походжав вулицями, обурюючи київських обивателів.

за успіхи в навчанні падалка мав дві похвали ради і, що вважалося вищою наго-
родою, був переведений з натюрмортного до портретного класу. Не міг не малювати 
і під час канікул, займаючись ілюструванням книжок, головним чином, українських 
казок — «Лесь, преславний гайдамака», «Лис Микита», «Упертий Цап» тощо. працю-
вав також у кустарних майстернях полтавського губернського земства як конструк-
тор-рисувальник по виготовленню українських стильних меблів.

падалка був серед найбільш активних учасників звітних виставок учнівських 
творів. На одній з них у лютому 1915 року він експонував тринадцять робіт: сім ілю-
страцій до казок, три — до «Катерини» Шевченка, ескіз килима й два етюди. Цей пе-
релік разом з вищенаведеними даними свідчить, що його фахові інтереси вже відтоді 
пов’язані з графікою, з декоративно-ужитковим мистецтвом. І в цьому одна з причин 
того, чому йому ближчим за інших педагогів у новоствореній у грудні 1917 року в Ки-
єві Українській Академії мистецтва виявився Михайло бойчук.

блискуча ерудиція бойчука, володіння старими, забутими техніками монумен-
тального малярства — все це імпонувало його учням. професор знайомив їх із ше-
деврами стародавніх майстрів різних країн, аналізуючи разом з ними досконалі твори 
мистецтва й розкриваючи секрети їхнього вічного життя. потім падалка писав, що 
завдяки бойчуку речі, що були для нього незрозумілими, музейними, стали живими 
й доступними.

У майстерні Михайла бойчука при Українській Академії мистецтва падалка отри-
мав вищу художню освіту. Особливість системи навчання, яку запропонував профе-
сор, полягала в тому, що була спрямована не просто на підготовку монументалістів, 
а давала такі основи художньої освіти, які можна було використати в різних галузях 
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мистецтва. Сам бойчук являв тип художника-універсала, відроджений ХХ століттям, 
і його учні були підготовлені для багатосторонньої художньої діяльності.

ще навчаючись в Академії, падалка деякий час працював у Держвидавництві як 
ілюстратор. Разом з Тимком бойчуком, молодшим братом і учнем Михайла бойчука, 
ілюстрував перший номер журналу для дітей «барвінок», що вийшов у світ у 1919 ро-
ці. Тут помітна орієнтація художників на традиції старої української гравюри, вибійки 
та лубка, їх намагання надати виданню характерні національні риси.

після здобуття вищої мистецької освіти падалка викладав керамічне малювання 
спочатку в Миргородському технікумі на полтавщині, а потім в Межигірській кера-
мічній школі під Києвом. починаючи з 1925 року, Іван падалка почав працювати 
у Харківському художньому технікумі. На цей час навчальний заклад в тодішній 
столиці України функціонував вже четвертий рік. Створено його було на базі Харків-
ського художнього училища, заснованого до революції. згідно з наміром Наркомосу, 
технікум повинен був формуватись як художньо-технічний заклад вищого типу і пере-
живав період становлення. Одним з нововведень було відкриття графічної майстерні. 
До призначення сюди падалки навчання вів відомий представник українського аван-
гарду василь єрмілов. з 1925 року вони працювали разом.

Коли падалка вже переїхав до Харкова, було створено «Асоціацію революцій-
ного мистецтва України», основу якої склали бойчукісти. «АРМУ не є організація 
якогось одного напряму майстрів, а з’являється асоціацією федеративного характе-
ру, яка об’єднує художників різних напрямків, що приймають марксівську ідеоло-
гію і стоять на ґрунті шукань нових форм мистецтва і критично відносяться, як до 
мистецької спадщини минулих часів, так і до сучасних напрямків в образотворчім 
мистецтві», — поділився у часописі «Червоний шлях» Іван падалка. «АРМУ об’єднує 
не лише майстрів станкового малярства, а й майстрів художнього виробництва 
(поліграфія, Кераміка, Текстиль). Наступ організованим фронтом на консерва-
тизм, відсталість, міщанські смаки та халтурщину й є одним із головних завдань  
АРМУ» 1.

У цьому ж 1925 році у Київському художньому інституті було відкрито поліграфіч-
ний факультет, що став, по суті, першою поліграфічною школою в республіці. У його 
організації активну участь взяла учениця і дружина засновника бойчукізму Софія На-
лепинська-бойчук, яка з 1923 року очолювала тут новостворену майстерню гравюри 
на дереві.

Якщо звернутися до творчості організаторів київської і харківської школи граверів, 
то цілком очевидно, що їхні художні принципи багато в чому співпадають. Художній 
мові цих представників бойчукізму притаманні лаконічність, монументальність, висо-
ка майстерність ритмічної організації композиції, національна визначеність, вміння 
органічно поєднувати пошуки європейського мистецтва з особливостями художньої 
мови народного мистецтва України.

Але, при всій спільності художніх засад, Налепинська-бойчук і падалка в гра-
вюрі виявили себе по-різному. Дереворити Налепинської-бойчук, що з’являлися на 
виставках кінця 1920-х років, приваблювали особливим поетичним світовідчуттям, 
благородством, витонченістю, високим артистизмом, що поєднувався із смисловим 
началом. в емоційному складі гравюр падалки багато від чисто народного сприйняття 
теми. Можна сказати, що серед бойчукістів його графічні роботи виділялися фоль-
клорним підходом. проте «неопримітивізм» падалки визначався високим професій-
ним рівнем, а ці несподівані точки зіткнення народного і професійного мистецтва 
досить характерні для художньої культури ХХ століття.

1 Література й мистецтво // Червоний шлях. — 1926. — № 2 (35). — С. 177, 178.
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Цікаві спогади про принципи викладання падалки залишила його учениця Марія 
Котляревська. Її розповідь свідчить, що падалка-педагог наслідував основні принци-
пи свого вчителя М. бойчука, прищеплюючи учням розуміння «справжнього мисте-
цтва» та законів його творення. з учнями падалка вивчав «монументальне мистецтво 
стародавнє, як-то: фрески та мозаїки Софійського собору у Києві, живопис Джотто, 
мистецтво єгипту, Індії, стародавнє мистецтво негрів» 2. проте викладач не обмеж-
увався лише далеким минулим. Учням були відомі живопис імпресіоністів, постімп-
ресіоністів. До вподоби падалці і його учням був монументальний живопис Дієго 
Рівери. Спеціалізація в графіці вимагала широкого знайомства зі світовим досвідом 
у цьому мистецтві. за спогадами Котляревської, учні падалки цікавилися малюнками 
Дом’є, гравюрами Мазереля, літографіями Кете Кольвіц, гравюрами валлоттона. па-
далка був вражений майстерністю японських графіків.

На той час система викладання у Харківському художньому технікумі поєднувала 
традиційні форми виховання митців, яких дотримувалися Семен прохоров, Михайло 
Шаронов, Олексій Кокель, з пошуками новаторів, серед яких були василь єрмілов, 
Олександр Хвостенко-Хвостов, Іван падалка. Розглядаючи станкові форми як вищі 
форми мистецтва, «традиціоналісти» не розуміли новаторів, їхньої творчості та творів 

2 Êîòлÿðåâñüêà, Ì. Спогад про І. падалку / М. Котляревська // Розбудова держави. — 1994. — 
№ 12. — С. 55.

Учасники першого всеукраїнського з’їзду Асоціації революційного мистецтва України (АРМУ):  
1. І. І. врона (Київ); 2. професор А. І. Таран (Київ); 3. генеральний секретар асоціації в. Ф. Седляр; 
4. професор Т. б. Фроєрман (Одеса); 5. професор б. М. Кратко (Київ); 6. Л. Н. Рабинович (Одеса);  
7. Рєзник (Г. Рєзников) (Дніпропетровськ); 8. Олесь Довженко; 9.  О. М. Довгаль (Харків); 10.  І. І. па-
далка; 11. С. М. прохоров (Харків); 12. Янушевський (Київ). «Âñåñâ³ò» ¹ 15 (38) â³ä 15 ñåðïíÿ 1926 ðîêó
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їхніх учнів. що ставало предметом об-
говорення на зборах. за словами одного 
з учнів І. падалки М. Народицького, як 
розповідав харківський художник і архі-
тектор в.Ф. Константинов, студенти ду-
же любили виступи свого вчителя. він 
був гострим на язик, сипав прислів’ями 
та приказками. На одних з таких зборів, 
де С.М. прохоров, критикуючи метод 
бойчукістів, висловлювався, що треба 
малювати так, як бачиш у природі, па-
далка, противник «ілюзіонізму», відрі-
зав: «Корова теж бачить».

працюючи в Харківському техні-
кумі, падалка не задовольнявся тільки 
гравюрою на дереві. Крім цієї техніки, 
літографії та цинкографії, що вивчались 
і на поліграфічному факультеті Київ-
ського художнього інституту, оволодів 
ще й ліногравюрою. Інколи одну й ту ж 
річ виконував у різних техніках, випро-
буючи їх можливості. Так, відомий твір 
«Несуть товариша» спершу у 1927 році 
було виконано як літографію, а на ви-
ставці в Стокгольмі у 1930 році він демон-
струвався як малюнок графітним олівцем.

Харків переживав нову історичну стадію, коли стверджувалось його значення як 
столиці України. 1926 року з Києва до Харкова було переведено театр «березіль» зі 
славнозвісним режисером Л. Курбасом, який на початку творчого шляху співпрацю-
вав з М. бойчуком 3. До трупи театру тоді входили такі визначні українські автори, як 
А. бучма, М. Крушельницький, в. Чистякова, Н. Ужвій та інші. Навколо театру почав 
збиратися цвіт української творчої інтелігенції — п. Тичина, М. Семенко, О. вишня, 
М. Куліш, ю. Яновський, ю. Смолич, М. бажан, в. Меллер та інші. більшість з них, 
як й І. падалка, стали мешканцями побудованого 1928 року будинку «Слово», що на-
вічно увійшов в історію України.

У 1929 році відбувся перший значний випуск студентів Харківського художнього 
інституту, як тоді почав називатися технікум (у 1963 році художній інститут було ре-
організовано в Харківський художньо-промисловий інститут, а в 2001 — в Харківську 
державну академію дизайну і мистецтв). Серед випускників були й перші вихованці 
падалки. Двоє з них — б. бланк і М. Фрадкін відзначилися блискучим виконанням 
дипломного проекту, що являв собою видану Центровидавом книгу «Альманах єврей-
ської секції вУСпп». бланк і Фрадкін не тільки відзначилися тоді як майстри тонко 
штрихованого рисунку, але й практично довели, що лінолеумні кліше можна вико-
ристовувати для багатотиражних видань, бо цей матеріал вважався малопридатним 
у поліграфічній справі.

ще під час навчання бланк і Фрадкін разом із вчителем виступали на багатьох ви-
ставках і зарекомендували себе як талановиті представники нової української графіки. 
І не тільки вони, але й такі учні падалки, як О. Довгаль, М. Котляревська, Лебедєва, 

3 Див.: Êðàñèлüíèêîâà, О. Михайло бойчук — театральний художник / О. Красильникова // Об-
разотворче мистецтво. — 1995. — №1. — С.11—12.

василь єрмілов, Олександр Хвостенко-Хвостов, 
Іван падалка. Фîòî 1932 ðîêó
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І. Хотинок, М. зубарєв (зубар), С. Узу-
нова. Тільки в 1927 році вихованці 
падалки демонстрували свої твори на 
виставках «Художник сьогодні», пер-
шій виставці Асоціації революційного 
мистецтва України, всеукраїнській юві-
лейній виставці, присвяченій 10-річчю 
жовтня, що експонувалась в Харкові, 
а також на ювілейних виставках мисте-
цтва народів СРСР та «Гравюра СРСР 
за 10 років» у Москві. Дуже активно 
падалка зі своїми вихованцями висту-
пав на виставках української гравюри 
й рисунку, організованій Державною 
Академією художніх наук у Москві 
у 1929 році. виступаючи на відкрит-
ті виставки, вчений секретар академії, 
професор О.О. Сидоров назвав ім’я па-
далки серед українських художників, 
що є вже «майстрами європейського 
масштабу» 4.

Дещо з експонованих у Москві ре-
чей самого падалки і учнів у тому ж 
1929 році було показано на міжнарод-
них виставках в Амстердамі, Ризі й він-
тертурі.

Для кінця 1920-х — початку 1930-х 
років в Україні характерний величезний 
обсяг книжкової продукції, що сприят-
ливо відбилось на розвитку мистецтва 
книги. Книжковій графіці спеціально 
була присвячена виставка 1929 року в Харкові. падалка і його учні були представлені 
здебільшого обкладинками для книжок, що характерно для того часу. зроблено їх 
було з великим хистом. Тут і обкладинки до творів тогочасних авторів — «Нас було 
троє» О. Досвітнього, «подорож людини під кепом» М. йогансена, «бездрик-куме-
дрик», що експонував І. падалка, і до збірки ю. будяка «Маленьким діткам», під-
готовлена Котляревською.

Один з кращих графічних творів не тільки харківської графічної школи, а і вза-
галі виставки — обкладинка падалки до книжки Стефана Таранушенка «Мистецтво 
Слобожанщини», де стиль обрамлення, характер штрихів, запозичена з народних кар-
тинок фігура козака Мамая, кольорове вирішення чудово відповідають змістові, яв-
ляючи талановито поданий взірець національного стилю в книжковому оформленні.

Ілюстрацій хоч було і небагато — до «Легенд Татр» К. Тетмайєра та дитячих кни-
жок, зроблених падалкою, і згаданий вище дипломний проект бланка і Фрадкіна, 
проте це були твори високої художньої якості.

Але, починаючи з 1929 року, помітно змінюється ставлення до бойчукістів у ці-
лому. вони були одними з перших, хто попав під прес пророблювальних кампаній, 
організованих сталінським ідеологічним апаратом. У пресі з’являються звинувачення 

4 Ф-â, Â. На выставке украинской гравюры и рисунка / в. Ф-в // правда. — 1929. — 12 февр. — С. 3.

Обкладинка книжки Стефана Таранушенка «Мис-
тецтво Слобожанщини». 1928 ð³ê
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з політичним підтекстом і на адресу падалки. в одному з номерів «Нової генерації», 
наприклад, писалося, що «Іван падалка, як послідовний бойчукіст, провадить свою 
реакційну лінію у справі оформлення книжок» 5.

проте авторитет школи був ще досить міцним. На виставках за кордоном школа 
продовжувала користуватись успіхом. У 1930 році падалка з учнями виставлялись 
у відні, Лондоні, Гданську, Каунасі, венеції, Стокгольмі. У 1931 році представники 
графічної школи падалки брали участь у виставках у парижі, празі, Цюріху, у 1932 — 
у венеції, в 1933 — у празі, берліні, Копенгагені, варшаві, Анкарі, Токіо. проте, як 
правило, це були гравюри, створені раніше.

події, що розгорталися, не сприяли подальшому бурхливому розквіту творчості 
представників школи падалки. посилилася боротьба з «українським націоналізмом»: 
Україна перетворювалася на полігон для апробації ефективних методів масових ре-
пресій. Розпочиналися показові судові процеси. 40 днів у березні — квітні 1930 року 
тривав суд над міфічною «СвУ» (Спілкою визволення України), начебто керованою 
Сергієм єфремовим.

22 березня 1931 року на позачерговому засіданні ЦК Кп(б)У було заслухано звіт 
керівництва ГпУ УСРР про хід підготовки до «ліквідації націоналістичного охвістя на 
Україні», що стало поштовхом для нової справи — над «УНЦ» (Український Націо-
нальний Центр), начебто очолюваним колишнім Головою Центральної Ради Михайло 
Грушевським. першу скрипку в ньому мало зіграти розтерзання так званої «Харків-
ської центральної групи», ніби підпорядкованої «УНЦ». До її членів були включені 
і представники творчої інтелігенції Харкова — художній керівник театру «березіль» 
Лесь Курбас, режисер Харківської опери Сергій Каргальський, артист Іван патор-
жинський, художник Анатоль петрицький, письменники Олесь Досвітній, Микола 
Хвильовий, юрій Яновський, Михайло Яловий та інші діячі культури міста.

На другий день після арешту Михайла Ялового 13 травня 1933 року у тодішній 
столиці України Харкові пролунав перший постріл протесту: покінчив життя самогуб-
ством Микола Хвильовий. передчуваючи смертельну небезпеку, з міста зникли Олесь 
Досвітній і юрій Яновський, в оформленні творів яких брали участь представники 
школи падалки. Художники книги відходять від сучасних авторів, звертаються до за-
рубіжних класиків.

7 липня 1933 року у своєму робочому кабінеті в Держпромі застрелився головний 
опонент Сталіна з національного питання, нещодавно знятий з посади наркомоса 
України, Микола Скрипник. відразу посилилася критика бойчукістів, яких свого часу 
підтримував Скрипник.

все це, зрозуміло, не викликало радісних емоцій у падалки. про ставлення мит-
ця дізнаємося з епізоду, очевидцем якого був василь єрмілов. він з художником 
А. Страховим завітав до крамниці, де продавалося художнє приладдя. зайшов падал-
ка. побачивши Страхова, запитав: «Фарбу купуєш? Червону?». У голосі відчувався 
характерний падалчин сарказм.

Син хлібороба, як і більшість тодішньої творчої інтелігенції України, падалка не 
міг спокійно ставитися до того, що відбувалося в місті у зв’язку зі штучним Голо-
домором українського селянства. 1933 року він разом з М. бойчуком, в. Седляром, 
О. павленко працював над виконанням фрескових розписів у Харківському Червоно-
заводському театрі. Розповідала Оксана павленко: «Якось ми з падалкою йшли і по-
бачили таку неймовірну картину: біля лікарні зупиняється грузовик, а з грузовика ви-
носять грудних дітей на руках. Ми довго дивилися, нічого не розуміємо: звідти вино-
сять, звідси подають. Нарешті падалка не витримав і запитав: «що це відбувається?». 

5 С-êî, Ì. Майстерня Івана падалки та єрмілова / М. С-ко // Нова Генерація. — 1930. — № 5. — 
С. 59.
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А це привезли напівживих немовлят із 
навколишніх сіл... Дітей — за розпоря-
дженням постишева — держава рятува-
ла, а дорослих спасати не хотіла» 6.

1934 рік був останнім, коли учні па-
далки ще досить активно виставлялися 
за кордоном — у Кошице (Словаччи-
на), в Афінах, Філадельфії, Гельсінкі. 
Але вчителя з ними вже не було. Саме 
в цей час в Україні проводилася рефор-
ма вищої художньої освіти. Комісія, що 
спеціально прибула з центру, визна-
ла хибною систему викладання в Ки-
ївському художньому інституті. Худож-
ньо-технічний нахил в ньому ліквідува-
ли, а навчальний процес вирішено було 
перебудувати відповідно до традиційної 
академічної системи. Деяких художни-
ків-педагогів з Харківського художнього інституту перевели в Київ. Одним з них був 
Іван падалка.

Недовго йому довелося попрацювати у Київському художньому інституті. йшов 
широкий наступ на українізацію, здійснюваний усім державним апаратом міцніючої 
тоталітарної системи. Не міг обминути він і таке яскраве явище української художньої 
культури, як бойчукізм. першим з бойчукістів у вересні 1936 року за сфабрикованими 
матеріалами як «ворог народу» був заарештований Іван падалка. 13-го липня 1937 ро-
ку військовою колегією верховного суду СРСР він був засуджений до вищої міри по-
карання і в той же день розстріляний 7.

втративши керівника, школа падалки у Харкові, як певний напрямок у графіч-
ному мистецтві України, що ґрунтувався на принципах бойчукізму, припинила існу-
вання. в атмосфері ідеологічного тиску, що став одним з головних чинників творення 
нової художньої політики тоталітарної держави, мистецтво учнів падалки зазнало 
певної трансформації стилю, хоча риси високої художньої культури, надбаної підчас 
навчання, в подальшій творчості зберігалися.

Досить вдалу характеристику падалці як творчій особистості дав павло Ковжун. 
«Мистець залізної праці й особливої впертості в поставлених завданнях», відзначав 
цей видатний український графік, «мистець ідеаліст, мистець аскет, фанатик свого 
ремесла», який «своєю послідовністю і плодючістю осяг, здавалося б, неможливого», 
знайшовши те, що «ми так гордо називаємо українською творчістю в сенсі форми, 
стилю» 8. Досягши цього, здавалося б, неможливого, падалка втілив його і в творчій, 
і в педагогічній діяльності, створивши на принципах бойчукізму та розвиваючи їх, 
свою школу як один із проявів цього мистецького напряму в українській графіці. 
проте розквіт яскравого національного в культурі суперечив самій суті тоталітарної 
системи.

6 Чåðåâàòåíêî, Л. півтора дзвоника до Оксани Трохимівни / Л. Череватенко // Україна.— 1989. — 
№ 20. — С. 12.

7 ГДА Сб України, Харків, спр. 014860, арк. 6, 20, 220, 221, 222.
8 Êîâжóí, Ï. Національна формою українська мистецька школа : Іван падалка п. Ковжун // На-

зустріч. — 1936. — № 4. — С. 1.

Фрески Червонозаводського театру



ростислав ФіліППенко

штРихи до відтвоРеного поРтРета

Рєдін микола єгорович (георгійович)

народився 1902 року в харкові в родині професора харківського 
університету. науковий співробітник інституту історії вУамлі-
ну, професор, завідувач кафедри історії сРсР хдУ. Ухвалою 
особливої наради при нквс сРсР від 22 листопада 1935 ро-
ку позбавлений волі у втт на 3 роки, ухвалою від 19 грудня 
1935 року ув’язнення замінено на 3 роки вислання до міста алма-
ата. Ухвалою особливої наради при нквс сРсР від 14 червня 
1936 року позбавлений волі у втт на 5 років. термін покарання 
відбував у свіртабі північсхідтабу нквс. Розстріляний 28 квіт-
ня 1938 року в селищі ягодне магаданської області за ухва-
лою трійки при Унквс по дальбуду від 10 квітня 1938 року. 
Реабілітований магаданським облсудом 31 жовт ня 1956 ро-
ку, прокуратурою харківської області 26 жовт ня 1989 року.

Українському науковцю, професору Харківського університету Миколі єгоровичу 
Рєдіну, випало працювати в один із найбільш складних періодів історії нашої краї-
ни. він одним із перших розпочав роботу з вивчення робітничого руху, російських 
революцій та Громадянської війни в Україні. Однак так сталося, що його ім’я відоме 
лише вузькому колу спеціалістів. Це пояснюється тим, що вчений був безпідставно 
звинувачений в антирадянській діяльності й загинув у таборі, що тривалий час було 
штучно замовчуване.

Спеціальних робіт, присвячених життю та науковій творчості М. є. Рєдіна, опу-
бліковано лише дві — Н. в. Комаренко і Л. Л. Рибальченко 1. Автори публікацій не 
лише навели основні дати життя та відомості про його трагічну долю, а ще й проана-
лізували наукову спадщину, охарактеризували його науково-організаційну діяльність. 
Також ім’я М. є. Рєдіна відновлюється в окремих виданнях довідкового характеру, 
а саме: «біобібліографічний словник учених Харківського університету» та «Кафедра 
історії Росії Харківського національного університету ім. в. Н. Каразіна: історичний 
нарис» 2. проте відомості, які тут розміщені, мають суто інформативний характер і ви-
світлюють лише основні віхи біографії історика.

Діяльність М. є. Рєдіна пов’язується в науковій літературі також із краєзнавчою 
роботою музею Слобідської України, в якому він працював завідувачем історичного 
відділу 3. Деякі аспекти адміністративної діяльності та наукової праці вченого були 
згадані в публікаціях істориків Харківського університету 4.

1 Êîìàðåíêî, Н. Â. Радянський історик М.є. Рєдін / Н. в. Комаренко // УІж. — 1970. — №2. — 
С. 96—101; Ðèáàлüчåíêî, Л. Л. «Дело сдать в архив»/ Л. Л. Рибальченко // Четверті Сумцовські читання : 
матеріали наук. конф., присвяч. 135-річчю з дня народження є.К. Рєдіна — Х., 1999. — С. 32—38.

2 Рєдін Микола єгорович (24.09(07.10).1902—1938) // біобібліографічний словник учених Хар-
ківського університету / Харьк. нац. ун-т им. в. Н. Каразина ; уклад. : б. п. зайцев, С. І. посохов, 
в. Д. прокопова [та ін.] — Х., 2001. — Т. 2. Історики (1905—1920, 1933—2000). — C. 268.

3 Фåäîðîâñüêèй, О. Краєзнавча робота в Харковi i на Слобожанщині / О. Федоровський // Червоний 
шлях. — 1923. — № 3. — С. 186—194.

4 Êðàâчåíêî, Â.Â. Д. И. багалей: научная и общественно-политическая деятельность / в. в. Крав-
ченко. — Х.: Основа, 1990. — 174 с.
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за останні роки харківськими істориками в Державному обласному архіві та архіві 
Харківського національного університету імені в. Н. Каразіна були віднайдені нові 
архівні документи, також розшукані рідкісні публікації, пов’язані із життям і науко-
вою спадщиною Миколи єгоровича. Цей факт став поштовхом для написання статті.

Микола Рєдін народився 24 вересня 1902 року в родині одного із засновників 
кафедри історії мистецтва, професора Харківського університету єгора Кузьмича 
Рєдіна. батько був надзвичайно схвильований: «Матери... сын достался очень дорого: 
она страшно мучилась, совершенно обессилила и не в состоянии была сама вывести 
его на свет божий; пришлось прибегнуть к помощи врача-акушера, который извлек 
его щипцами» 5. Коли хлопець подорослішав, оточуючі відмічали материнські риси 
у його зовнішності. Сина назвали на честь близького друга сім’ї та хрещеного батька, 
видатного вченого, етнографа, фольклориста та літературознавця Миколи Федорови-
ча Сумцова.

після смерті батька, якого Микола майже не запам’ятав, рідні опинилися в скрут-
ному матеріальному стані. У серпні 1908 року удові та синові була призначена пенсія, 
відповідно 1 тисяча карбованців і 333 карбованці 33 копійки, всього 1333 карбованці 
33 копійки на рік 6. проте, хоча її й збільшили в 1913 році, на прожиття та виховання 
підростаючого сина грошей ледве вистачало. з цієї причини Тетяні Рєдіній, яка мала 
музичну освіту, довелось багато працювати, заробляючи уроками музики. У 1910 році 
вона звернулася до влади із проханням дозволити відкрити музичну школу гри на 
фортепіано 7.

У 1912 році Микола Рєдін вступив до третьої Харківської гімназії. Уже з 15 років 
він розпочав трудову діяльність, даючи уроки учням молодших класів, набував педа-
гогічного фаху. «У 1918 році кінчив короткотермінові курси з дошкільного вихован-
ня, у 1918 і 1919 році працював на літніх дитячих майданчиках; взимку (з 1917 року) 
давав уроки. У 1920 році одночасно почав працювати в Спілці споживчих товариств 
Харкова, у культурно-просвітницькому відділі, в якості керівника дитячих клубів 
у петинському районі, і в Губ. Ком. Охор. пам. Іст. і Старини (губернському комітеті 
Охорони пам’яток історії і старини — Ðåä.), як прикомандирований до Музею Сло-
бідської України», — згадав він у «Curriculum vitae» 8.

Із січня 1920 року Микола працював у Харківському відділі Губнаросвіти. з осені 
1920 року служив зберігачем, потім завідувачем історичного відділу музею Слобідської 
України імені Григорія Сковороди, який очолював М. Ф. Сумцов. після закінчення 
гімназії активно зайнявся громадською роботою, «борючись під керівництвом Нарко-
мосу та парторганізації ІНО за радянізацію вищої школи, за докорінну її перебудову. 
У цій боротьбі різко протиставив себе реакційним колам буржуазної професури» 9. 
Соціальна адаптація науково-педагогічної інтелігенції в нових умовах потребувала 
від кожного працюючого пошуку свого місця, визначення манери поведінки. перед 
таким вибором опинився й Микола Рєдін «…у Наркомосі, де я починаю працювати 
з осені 1921 року як співробітник Головполітосвіти (консультантом з екскурсійно-ви-
ставково-музейного напрямку відділу пропаганди — Аâò.). Ломка й перебудова усієї 
системи старих музеїв, у якій я брав активнішу участь, утворила остаточно прірву 
між мною та старою професурою, до кіл якої я належав за походженням» 10. Даремно 

5 Е. К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петербургских архивов) // Мир русской ви-
зантистики : материалы архивов Санкт-петербурга. — Спб., 2004. — С. 311—345.

6 Циркуляр по Харьковскому учебному округу. — 1908. — № 10
7 Новая школа музыки // ХГв. — 1910. — 28 марта
8 Архів ХНУ ім. в.Н. Каразіна, спр. 232, арк. 9.
9 ДАХО, ф. Р-6452, оп.5, спр. 1025, арк. 8.
10 Там само.
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у офіційних документах він намагався 
підкреслити нібито існуючі антагоніз-
ми, очевидним був вплив на успішний 
розвиток кар’єри видатних українських 
істориків.

У 1920 році М. є. Рєдін став студен-
том соціально-економічного відділення 
Академії теоретичних знань, створеної 
на базі Харківського університету після 
його ліквідації, а в 1921 році рефор-
мованої в Харківський інститут народ-
ної освіти (ХІНО). Микола, як і його 
батько, обрав фах історика. працював 
у студкомі, виконавчому бюро, КУбУ-
Чі. з січня 1921 року — член етногра-
фічної комісії вУКОпИСу, потім Голо-
вмузею.

після закінчення інституту в 1923 році, розпочав викладацьку діяльність у школі 
лікпомів, на робфаці Інституту народного господарства. Напади важкої хвороби (ме-
нінгіту) були на заваді до здійснення багатьох планів. Незважаючи на те, як працівник 
науково-дослідної кафедри історії української культури, очолюваної академіком Дми-
тром багалієм, у 1924—1925 роках Рєдін читав історію СРСР на робітфаці ХІНО (з ве-
ресня 1925 року він викладач соцвиху ХІНО). Кафедра складалася із чотирьох секцій: 
історії України, історії українського права, історії Росії, етнографії та краєзнавства. 
Разом із євгеном Трефільєвим, Степаном Королівським та іншими, працював у секції 
історії російської культури, якою керував професор василь Іванович веретенников. 
Молодий вчений увійшов до складу об’єднаної комісії кафедр історії української 
культури та історії європейської культури з питань вивчення методології історії.

У 1926 році М. є. Рєдін очолив кафедру історії СРСР ХІНО, якою керував до 
1930 року. Енергійна людина та кваліфікований спеціаліст, він встигав суміщати по-
сади завідування кафедрою та секцією історії робітничого руху України в Комісії з іс-
торії жовтневої революції та РКп(б) (Істпарт), а потім і з роботою в секретаріаті ЦК 
Кп(б)У. Рєдін також читав лекції в Комуністичному університеті імені Артема, теми 
яких були присвячені історії СРСР, розвитку феодалізму в західній та Східній європі. 
варто відзначити, що тексти лекцій з історії феодалізму були опубліковані окремими 
брошурами. за плідну науково-педагогічну діяльність вченому було присвоєно звання 
професора.

ще в 1923 році Рєдін подав заяву про вступ до вКп(б), але вона не була розгляну-
та у зв’язку із призупиненням прийому представників інтелігенції. У 1929 році він був 
прийнятий за рекомендацією працівників північно-Кавказького відділення НКвС.

У 1930 році на базі науково-дослідної кафедри історії України був створений 
Інститут історії української культури імені Д. І. багалія, який Дмитро Іванович сам 
і очолив. М.є. Рєдіна призначили замісником директора цього інституту, завідувачем 
сектором історії Росії. Із 1932 року його перевели до всеукраїнської асоціації марк-
систсько-ленінських науково-дослідних інститутів (вУАМЛІНу).

Наукові роботи М. є. Рєдіна залишили вагомий внесок у розвиток української 
радянської історіографії другої половини 1920-х — початку 1930-х років. Цей період 
став для вченого найбільш плідним. його історіографічні огляди охоче публікували 
поширені на той час видання, як журнал «більшовик України», часописи «Літопис 
революції», «Историк-марксист» тощо.

Харківський державний університет, вул. вільної 
Академії, 14 (нині вул. Квітки-Основ’яненка). Фîòî 
30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîл³òòÿ, ì. Õàðê³â
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Творча спадщина М. є. Рєдіна по-
рівняно невелика. Уражає спектр на-
укових інтересів, ерудиція вченого. 
«Список друкованих праць» (1933) ав-
тор поділив на п’ять розділів 11. До пер-
шого, «Ленінізм та аграрне питання», 
увійшли роботи про політику партії 
з питань щодо проведення індустріа-
лізації та колективізації. Опублікована 
1928 року стаття «паростки соціалізму 
на селі» цікава тим, що в ній подається 
статистичний матеріал про темпи ство-
рення та розвитку колгоспів і машино-
тракторних станцій 12.

Микола єгорович брав активну 
участь у дискусії, яка розгорнулась під 
час роботи першої всесоюзної кон-
ференції істориків-марксистів у грудні 
1928 — січні 1929 року в Москві, і була 
пов’язана з проблемою розвитку ро-
сійського імперіалізму. Наслідком цієї 
дискусії стало монографічне досліджен-
ня, опубліковане 1930 року, мета якого 
полягала у вивченні ленінської точки 
зору про два типи розвитку капіталізму в сільському господарстві 13. У цьому розділі 
автор також указав роботу, яку передав до редакції часопису «прапор марксизму» — 
«Як більшовизм роззброїв теорію переозброєння більшовизму».

Розділ «Історія Росії та народів СРСР», поряд з окремими працями, вміщує ен-
циклопедичні статті, підготовлені Рєдіним для Української радянської енциклопедії 
(факт маловідомий): 10 інформацій з історії та географії на російську літеру «А», з біо-
графіями царів Олександрів Романових і цариці Олександри Федорівни. До відбірки 
потрапила стаття про келаря Троїце-Сергієва монастиря Авраамія паліцина як автора 
«Сказанія» — цінного джерела з історії Росії початку ХVІІ століття. Редакції «боль-
шой Советской энциклопедии» історик підготував статтю, присвячену Хмельниччині, 
«малой» — про Дмитра Івановича багалія.

На початку 1920-х років з’являються перші дослідницькі роботи М. є. Рєдіна 
історіографічного характеру. У 1927 році історик пише рецензію на видану у трьох 
частинах працю п.О. Христюка «Нариси історії класової боротьби та соціалізму», яка 
витримала декілька видань, у 1928 році на збірники документів, опублікованих під 
егідою Істпарта, матеріали яких присвячені історії пролетарської революції в Україні. 
Цей напрямок інтересів вченого пояснюється наявністю архівних документів рево-
люційної доби та спогадів учасників. У статті «Огляд літератури з історії робітничого 
руху на Україні» автор проаналізував роботи, пов’язані із розвитком робітничого руху 
в Україні з 1861 по 1917 роки 14.

11 Архів ХНУ ім. в.Н. Каразіна, спр. 232, арк. 7.
12 Ðåä³í, Н. паростки соціалізму на селі / Н. Редін // більшовик України. — 1928. — №2. — С.9—26.
13 Ðåäií, Ì. Ленінове вчення про два типи розвитку капіталізму в сільському господарстві. проти 

економічної платформи яворини / М. Редiн. — Х, 1930. — 144 с.
14 Див.: Ðºä³í, Н. Огляд літератури з історії робітничого руху на Україні / Н. Рєдін // Літопис 

революції. — 1928. — № 2. — С. 279—289; Там само. — № 3. — С. 289—303.

перша сторінка списку друкованих праць М. є. Рє-
діна. 1933 ð³ê, ì. Õàðê³â
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1929 роком датована рецензія, написана М.є. Рєдіним на збірник статей академіка 
АН СРСР М. М. покровського «Октябрьская революция. Сб. статей. 1917—1927 гг.» 
(М., 1929), який на той час очолював школу істориків-марксистів. Дослідник, який 
вважав себе послідовником «школи покровського», високо оцінив праці академіка, 
зокрема комплекс робіт, присвячених вивченню зовнішньої і внутрішньої політики, 
яка проводилася царським урядом у другій половині XIX століття. проаналізувавши 
значущий масив літератури з цієї тематики, М. є. Рєдін у 1932 році опублікував статтю 
«М. Н. покровский как историк колониальной и внешней политики самодержавия».

Тема жовтневої революції та Громадянської війни вважалась в радянській іс-
торичній науці особливо важливою і престижною. Як ми бачимо, вчений підготував 
чимало робіт історіографічного характеру, присвячених історії жовтня. він одним 
з перших почав вивчати окремі аспекти історії Громадянської війни в Україні. зо-
крема, у роботах про всеукраїнський залізничний страйк, який розпочався в липні 
1918 року, Рєдін охарактеризував гетьманщину та розглянув ситуацію, яка склалася 
в країні, підкреслюючи величезне політичне значення цього страйку 15. Також в поле 
зору дослідника потрапив один із епізодів періоду Громадянської війни, який увійшов 
в історію під назвою «кiрстовщина» (так у 1919 році називалась одна з течій проф-
спілкового руху в Україні, суть якої зводилась до спроб денікінської контррозвідки 
створити на Київщині підконтрольну профспілкову організацію робітників під голо-
вуванням інженера Костянтина Кірсти, яка була повинна підтримувати Добровольчу 
армію). Історик детально розкрив його у статті «Легенда про кiрстовщину».

Назви восьми друкованих робіт Рєдін об’єднав як «Методика та організація осві-
ти». за хронологією розділ відкривають статті, які стосувалися музейних справ. захо-
плення історика пояснюється роботою в музеї Слобідської України. У 1922 році були 
опубліковані «Академический музей, политпросвет и профобр.» та «политпросвет 
и охрана памятников искусства, старины, быта и природы», у яких автор проаналізу-
вав наукову й просвітницьку діяльність музеїв, висловив погляди з питань їх розвитку 
та збереження пам’ятників культури.

Очолюючи кафедру історії СРСР, читаючи лекції в Комуністичному університеті 
ім. Артема та вУАМЛІНі, Микола Георгійович обговорював питання, пов’язані з роз-
робкою нових форм і методів викладання історичних дисциплін, підготував низку 
публікацій методологічного характеру. Фахівець брав участь у підготовці проекту про-
грами історії України для державних вузів, виданому в 1934 році Інститутом історії 
вУАМЛІНу і НКО УСРР 16.

«популярно-навчальна література» складена з видань лекцій з історії Східної та 
західної європи, Хмельниччини та пугачовщини, шкільних підручників з історії 
України. визнаний спеціаліст з питань вітчизняної та загальної історії увійшов до 
колективу авторів, який підготував один із перших «марксистських курсів» «Історії 
України», опублікований 1932 року. Їм був написаний перший розділ під назвою 
«початок класового суспільства та складання феодальних відносин» першого тому 
«передкапіталістична доба» цього видання.

І, нарешті, до розділу «Різне» потрапили статті «К вопросу об изучении народных 
детских игрушек», «программа обследования базаров», видані на початку 1920-х  
років.

15 Ðºäií, Ì. Є. До iсторiї всеукраæнського залізничного страйку 1918 р. / М. є. Рєдiн // Літопис 
революцiæ. — 1928. — № 5. — С. 168—193; Там само. — № 6. — С. 25—60; Ðºäií, Ì. Є. всеукраїнський 
страйк залізничників 1918 р. / М. є. Рєдiн. — Х., 1929. — 64 с.; Ðºäií, Ì. Є. Чотири документи епохи 
скоропадщини / М. є. Рєдiн // Літопис революцiæ. — 1930. — № 1. — С. 242—264.

16 Сêóáèцüêèй, Т. Т. проект програми історії України для державних університетів та педагогічних 
інститутів / Т. Т. Скубицький, М. є. Редін ,  Г. М. Шерман. — К., 1934. — 63 с.
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повний список опублікованих праць на час подання налічує 58 позицій. До нього 
не був включений з невідомих причин бібліографічний збірник, підготовлений у спі-
вавторстві з в. І. веретенниковим, з історіографічним оглядом робіт з історії Росії та 
України, виданих у період з 1917 по 1927 роки 17. Можливо, перешкодою було фігуру-
вання у книзі імен «викритих націоналістів».

підбиваючи підсумки науково-дослідної діяльності М. є. Рєдіна, варто сказати, 
що коло його наукових інтересів охоплювало питання, пов’язані з історією розвитку 
феодального суспільства та Київської Русі, внутрішньою та зовнішньою політикою 
Російської держави, робітничого руху, революції та Громадянської війни в Україні. 
безумовно, більшість праць вченого не витримала випробувань часом. його роботи 
мали недоліки й відбивали проблеми, з якими зіштовхнулась вітчизняна історична 
наука в 1920—1930-х роках. зокрема, однобокий підхід в оцінюванні подій періоду 
революції та Громадянської війни, що було обумовлено вимогами комуністичної іде-
ології. Тим не менше, його праці мають певне наукове значення. Сучасна українська 
історична наука виявилася б збіднілою без наукової спадщини М. є. Рєдіна, яку об-
рікав на непам’ять сталінський режим.

У 1929—1930 роках у пресі з’явилася низка публікацій, в яких Дмитра багалія 
таврували «псевдомарксистом», а очолюваний ним колектив інституту звинуватили 
в буржуазному націоналізмі. Реакцією було загострення боротьби із «буржуазною та 
дрібнобуржуазною» методологією. У січні 1931 року через газету «Комуніст» Микола 
Рєдін піддав різкій критиці останні роботи колег. У перекрученні суті марксизму-ле-
нінізму були викриті Дубровський, Оглоблін, петровський, і навіть директор, Дмитро 
багалій.

знищення радянською владою Інституту історії української культури імені Д. І. ба-
галія в 1933 році було початком політичних переслідувань його колишніх працівни-
ків. вірогідно через це стан здоров’я Миколи єгоровича погіршився, і він отримав 
інвалідність. більшість часу Рєдін проводив у Києві, будинку по бульвару Шевченка, 
14, до якого перевели вУАМЛІН. Але й за цим місцем роботи історик зазнав гонитв, 
про що свідчить постанова партійних зборів, присвячених боротьбі з троцькістськими 
та націоналістичними виявами 18. Колективи авторів підручників з політекономії та 
історії України, до яких належав і М. є. Рєдін, піддали нищівній критиці, а книжки 
вилучили з бібліотек і книгарень.

Миколу Рєдіна заарештували 29 грудня 1934 року за обвинуваченням в участі 
у контрреволюційній троцькістській організації і помістили до спецкорпусу Київської 
в’язниці. Ось як у викладі помічника прокурора УСРР у спецсправах Диковського по-
стали події у «справі Рєдіна». «27.10.1934 г. бюро парткомитета вУАМЛИНа вынесло 
решение об исключении из рядов Кп(б)У гр. Редина за протаскивание меньшевист-
ско-троцкистской и националистической контрабанды, за нежелание критиковать 
свои троцкистско-националистические ошибки и за поддержку в практической ра-
боте троцкистов и националистов. Решением Киевского городского комитета Кп(б)
У от 20.01.1935 г. это постановление было утверждено и Редин, «как враг партии 
и рабочего класса» из партии исключен. вследствии наличия данных о причастности 
Редина к деятельности подпольной троцкистской контрреволюционной организации, 
он был органами НКвД арестован. …при проверке литературной продукции Редина 
установлено, что он в своих трудах «Легенда про Кирстовщину», «Хмельниччина» 

17 Âåðåòåííèêîâ Â. ². праці з історії Росії та України за 1917—1927 роки / в. І. веретенников, 
М. Рєдін // бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 
1917—1927 роки : бібліогр. зб. / склала бібліогр. коміс. наук.-дослід. катедри історії укр. культури ім. 
ак. Дм. багалія в Харкові р. 1929. — Х., 1930. — С. 34—39.

18 ДАХО, ф. Р-6452, оп.5, спр. 1025, арк. 75, 76.
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и в особенности в основных своих трудах «Ленинское учение о двух типах развития 
капитализма в сельском хозяйстве» и в учебнике «История Украины» протаскивал 
контрреволюционную и националистическую контрабанду: в составлении учебника 
«История Украины» Редин участвовал вместе с контрреволюционерами националис-
тами Свидзинским, Карпенко и др. …Однако, как установлено следствием, Редин, 
уже в проработанном произведении, под видом «критики» своих ошибок, протас-
кивает в более завуалированной форме ту же контрабанду, что и в первом издании 
(см. заключение Агро-эконом. института вУАМЛИНа л.д. 80)» 19.

На слідстві виявились подробиці відносин усередині колективу інституту історії, 
чим скористалися працівники секретно-політичного відділу НКвС. зносини Рєдіна 
з колегами були, м’яко кажучи, натягнутими. Керівництво називало його «сином 
буржуазного професора, батько якого дружив з націоналістом багалієм». попереднє 
місце роботи — Інститут історії української культури — згадувало не інакше, як «ку-
бло націоналістів». Справжній сполох вчинила наприкінці 1933 року чутка про наміри 
М. Рєдіна перейти до Комакадемії у Москві. У свою чергу, Микола Рєдін викрив 
парторга інституту Трохима Скубицького у плагіаті, недостатній пильності, спробах 
нечесним шляхом нажити політичний капітал. партійні збори неодноразово ставали 
місцем зведення рахунків, у ході яких Рєдін часто опинявся на самоті, вимушений 
виправдовуватися за «відсутність більшовицької самокритики, приховання помилок». 
Слідчі дізнавались у свідків подробиці «баталій». «На заседании бюро партячейки 
институтов истории и философии вУАМЛИНа 7-го января 1934 года на котором 
выводили из состава бюро Алешина в числе присутствовавших были разоблаченные 
ныне троцкисты бервицкий, попов, Авраменко, Редин и Левик. Скажите, как участ-
ник этого заседания, как держались при решении вопроса об Алешине разоблаченные 
троцкисты, в частности Редин?» 20.

І все ж звинувачення Рєдіна виглядало непевно, на що звернуло увагу з Москви 
керівництво секретно-політичного відділу ГУДб НКвС, яке тримало під контролем 
хід слідства. за для ґрунтовності, до матеріалів справи слідчим була долучена стаття 
«против платформы контрреволюционного блока обломков националистов и троц-
кистов в учебнике истории Украины», опублікована журналом «под марксистко-ле-
нинским знаменем» вже після арешту М. Рєдіна. Неясними були і висновки, отримані 
з вУАМЛІНу восени 1935 року. У курсі лекцій «Хмельничина», наприклад, на думку 
того ж Скубицького, «Рєдін подав націоналістичну ідеалізацію запорізької Січі», 
а в підручнику історії України він нібито «по меншовицько-троцькістському» висвітив 
історію Київської Русі 21. про невідповідність історика місії войовничого викривача 
та пропагандиста йшлося у висновку «трійки» спеців агро-економічного інституту. 
«в своей рукописи Редин по существу не разоблачает явного контрреволюционера 
Яворского и др., а полемизирует с ними, приводит десятки цитат из работ Яворского, 
Каутского и др., пропагандируя их установки, пытаясь этим дать явным контррево-
люционерам трибуну в советской литературе. Характерно также то, что Редин, вместо 
четкой политической оценки контрреволюционных работ Яворского и др. сводит все 
свои «усилия» к отысканию «методологических корней взглядов яворщины» 22. зре-
штою, як з’ясувалося, «злочинна діяльність Миколи Рєдіна» не потребувала доказів 
і визнання провини. Досить було одного авторства підручника, визнаного ЦК Кп(б)У 
«платформою контрреволюційного блоку рештки націоналістів і троцькістів».

19 19 ДАХО, ф. Р-6452, оп.5, спр. 1025, арк. 99, 100.
20 Там само, арк. 62.
21 Там само, арк. 72, 74.
22 Там само, арк. 81.
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за ухвалою особливої наради при НКвС СРСР від 22 листопада 1935 року 
М.є. Рєдін отримав три роки ув’язнення, виконання якої за таємною вказівкою 
з Москви було тимчасово припинено. замість в’язниці особливого призначення його 
перевели до бутирок, де високі чини НКвС Молчанов і Леплевський піддали допиту. 
Рєдіну стало відомо, що звинувачення було скорочене до «української націоналіс-
тичної контрабанди», і за новою ухвалою він був висланий до м. Алма-Ати. Микола 
єгорович не марив ілюзіями, йому ж відмовили у самостійному пересуванні до місця 
заслання. А потім узяли під-варту, відправили до табірного відділення на річці Утиній 
біля Оротукану Магаданської області, і, як виявилося, назавжди.

«в Севвостлаге с 19 июля 1936 года»,— наводилось у табірній характеристиці,— 
«Работал: дневальным, статистом, экономист и последнее время работает забойщи-
ком. Отношение к труду плохое, поведение плохое. в КвР не допущен по составу 
преступления. Адм взысканий и поощрений не имеет» 23. Характеристика за №932 від 
7 березня 1938 року додавалась до клопотання про перегляд справи на ім’я наркома 
М.І. єжова, в якому М.є. Рєдін повідомляв, що знаходячись у засланні підготував 
майже 20 друкарських листів рукопису «Історії великої Соціалістичної Революції». 
проте на Колимі папери були викрадені, і автор сподівався, що тільки після звіль-
нення, за два-три роки зможе відновити втрачене. з невідомих причин надіслане по-
трапило до Москви лише взимку наступного року, коли автор заяви був розстріляний, 
а колишній нарком очікував вироку.

23 23 ДАХО, ф. Р-6452, оп.5, спр. 1025, арк. 126зв.



олесь гаВрИленко

У списках ЗасУдЖених не ЗнаЧився

якимішин ілля петрович

народився 15 липня 1891 року в селі купчинці тернопільського 
повіту в незаможній селянській родині. Член верховного суду 
УсРР, державний обвинувач судового процесу «свУ». Зааре-
штований 29 квітня 1937 року за особистим наказом заступ-
ника наркома внутрішніх справ УРсР в. т. іванова «як член 
контрреволюційної націоналістичної терористичної організації, 
який займався шпигунською діяльністю». Розстріляний у хар-
кові 3 вересня 1937 року за приписом наркома внутрішніх справ 
УРсР і. м. леплевського від 31 серпня 1937 року за № 107021 
в порядку виконання наказу нквс сРсР № 00485. Реабіліто-
ваний вквс сРсР 6 липня 1957 року.

Оповитий серпанком забуття історичний крає-
вид поволі прояснюється. Усе більше лакун в історії 
України заповнюється новітніми дослідженнями, серед 
яких і праці, які висвітлюють процеси, що відбувалися 
в УРСР у період «розбудови соціалізму». Не останнє 
місце серед них посідають розвідки, присвячені персо-
наліям державних, політичних діячів, імена яких було 
пущено в непам’ять масовими сталінськими репресія-
ми. Але якщо про репресованих представників вищого 

рівня законодавчих та виконавчих органів влади вже понад два десятиліття нагадують 
наукові та публіцистичні видання, значно менше уваги приділяється дослідниками 
номенклатурі середнього ешелону. Серед інших — І. п. Якимішин, представник судо-
вої гілки влади, який особисто брав участь у процесах здійснення репресій та з часом 
сам потрапив до лещат репресивної машини.

Ілля петрович Якимішин народився в селі Купчинці Тернопільського повіту 
в незаможній селянській родині. закінчив гімназію, навчався на юридичному факуль-
теті Львівського університету, водночас працював у адвокатській конторі. У 1910—
1914 роках належав до радикально-демократичної партії Галичини. На початку пер-
шої світової війни був мобілізований, і з серпня 1914-го до лютого 1915 року пере-
бував в австрійській армії. закінчив офіцерську школу, отримав звання підхорунжого 
(Kadetaspirant). Служив у 95-му стрілецькому полку, брав участь у боях в Карпатах. 
У лютому 1915 року потрапив до російського полону, був вивезений у глибокий тил, 
і аж до жовтневої революції знаходився у таборі австрійських військовополонених 
у Ташкенті. Не бажаючи сидіти склавши руки, у той час, як в Україні відбувалися кар-
динальні перетворення, Якимішин 2 квітня 1917 року від імені «військовополонених 
офіцерів, галицьких Українців» уклав колективне звернення, адресоване товаришу 
голови Центральної Ради Сергію єфремову, з проханням залучити їх до державної 
роботи, зокрема, до «участі у формуванні українського війська» 1.

1 Ðóáлüîâ, О. С. західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних 
процесах (1914—1939) / О. С. Рубльов. — К.: Інститут історії НАН України, 2004. — С. 345.

І. п. Якимішин
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Енергійна людина, старанний 
кваліфікований працівник у лис-
топаді 1917 року був обраний 
секретарем Ташкентського про-
довольчого комітету, у вересні 
1918 року переведений на поса-
ду секретаря продкомітету Таш-
кентського раднаргоспу. з серп-
ня 1918 року, зважаючи на на-
явність незакінченої юридичної 
освіти, його призначають проку-
рором верховного ревтрибуналу 
Туркестанської республіки, потім 
членом колегії військового три-
буналу Туркестанського фронту. 
19 березня 1919 року Ілля Яки-
мішин був прийнятий до лав 
вКп(б). Таким був початок його 
шляху «на трибунально-проку-
рорській роботі».

У 1922 році І. п. Якимішин був призначений прокурором західного військового 
округу, а наприкінці 1924 року переведений в Україну заступником голови трибуналу 
Українського військового округу. Майже водночас (з листопада 1926 року) за суміс-
ництвом був членом Колегії та президії верховного Суду УСРР. зважаючи на ділові 
якості та беззаперечну відданість партії, у 1927 році Якимішин переведений на посаду 
голови Касаційної колегії верховного Суду УСРР, у 1929-му — члена верховного Су-
ду УСРР у Харкові. Нетривала перерва, пов’язана з відрядженнями за дорученням ЦК 
Кп(б)У для пришвидшення ходу сільськогосподарських кампаній, робота з листопа-
да 1932 року головою Одеського обласного суду, закінчились поверненням у квітні 
1933-го на посаду члена верховного Суду УСРР.

Серйозне розважливе ставлення до виконуваної роботи, набутий професійний 
досвід яскраво виявилися у серії статей, опублікованих протягом 1928—1929 років 
журналом «Червоне право», в яких Якимішин порушив питання недосконалості ра-
дянського законодавства, запропонував шляхи усунення лакун та протиріч у джерелах 
права 2.

 У березні-квітні 1930 року в столиці України відбувся значний політичний процес 
над 45 членами Спілки визволення України та пов’язаної з нею Спілки Української 
Молоді. І. п. Якимішин був одним з призначених на процес представників держав-
ного обвинувачення, і 12 березня 1930 року особисто допитав головного фігуранта, 
добре відомого йому члена Академії наук професора С. О. єфремова, вимагаючи 
інформацію про заснування осередку СвУ при комісії, створеній для опрацювання 
«Словника живої української мови» 3. за оцінками істориків, процес СвУ був най-
більш помітною частиною загального наступу на українську інтелігенцію на початку 
1930-х років.

Між тим, кар’єра Іллі Якимішина складалася досить вдало. в ухвалі НКю УСРР 
про нагородження «на відзначення відданої та класово-непохитної боротьби за 

2 Гàâðèлåíêî, О. А. І. п. Якимішин: постать правника на тлі епохи (іст.-юрид. дослідж.) / О. А. Гав-
риленко // вісн. Харк. нац. ун-ту ім. в. Н. Каразіна. Сер. «право».— 2011. — вип. 10. — С. 63—64.

3 «Спілка визволення України» : Стенографічний звіт судового процесу.— Т. 1. — Харків, 1931. — 
С. 208—209.

політичний судовий процес «Спілки визволення України». 
Фîòî 1930 ðîêó, ì. Õàðê³â
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ревзаконність» його ім’я посіло почесне місце серед ста дев’яноста найстаріших пра-
цівників юстиції УСРР, зокрема, відомих у Харкові Л. С. Ахматова, в. А. балицького, 
М. І. брона, К. М. Карлсона, Л. О. Крайнього, п. в. Семенова, М. О. Скрипника, 
п. Т. Торянника 4. Ілля петрович приділяв пильну увагу стосункам з оточенням. На 
з’їздах працівників юстиції брав участь у розмовах загального характеру, не відокрем-
лювався від маси депутатів. «Моє знайомство з окремими репресованими (потім) 
галичанами відбулося за випадкових обставин в силу необхідності, чи на спільній ро-
боті, причому ні одне з тих знайомств не перейшло в дружні або більш-менш близькі 
стосунки», — пізніше коментував власну лінію поведінки 5.

На початку 1930-х років у СРСР розпочалася доба «великого терору». зачином 
і привселюдним її виявом була широко застосована «чистка» партії. Обґрунтовуючи 
необхідність подібних заходів, й.в. Сталін у виступі на ХІІІ з’їзді РКп(б) зазначив: 
«Я гадаю, що іноді, час від часу, пройтись хазяїнові по лавах партії з мітлою у руках 
неодмінно треба було б» 6. за даними, наведеними на об’єднаному листопадовому 
(1933 р.) пленумі ЦК і ЦКК Кп(б)У павлом постишевим, із 120 тисяч членів та кан-
дидатів у члени партії, які її пройшли, на 15 жовтня було «вичищено» 27 500 «класово 
ворожих, нестійких, таких що розклалися, елементів» 7.

Секретар партосередку верховного Суду УСРР Ілля Якимішин припустився кіль-
кох фатальних помилок. На засіданні бюро петровського райпарткомітету йому при-
гадали, як, виступаючи з лекцією в партійній школі, використав троцькістське фор-
мулювання питання про побудову соціалізму в одній країні. У виступі на загальних 
зборах працівників верхсуду про національно-культурне будівництво в Україні він не 
згадав про боротьбу партії з контрреволюційним троцькізмом, проявами націоналіз-
му. при обговоренні доповіді «про діяльність контрреволюційної троцькістської гру-
пи покидьків зінов’євської опозиції» стверджував, що вбити товариша Кірова міг тіль-
ки дурень, і тим самим змазав політичну гостроту питання. бюро дійшло висновку, 
що Якимішин «за час свого перебування в партії не виявив більшовицької стійкості 
в боротьбі з контрреволюційними троцькістами та націоналістичними елементами, 
розкрив свої антипартійні погляди, припустив низку політичних помилок троцькіст-
ського та націоналістичного порядку та щиро своїх помилок не визнав» 8. На відкри-
тих партійних зборах він змушений був каятись у хибах, які усвідомив. Такі публічні 
каяття були звичайною тогочасною практикою. проте, як свідчив подальший перебіг 
подій, й після «чистки» Якимішин не випав з поля зору контролюючих партійних ор-
ганів та НКвС. Не допомогла навіть цілковито позитивна характеристика, отримана 
від парторганізації верховного Суду УСРР. Адже за сталінською логікою справжній 
шкідник мусить час від часу показувати успіхи у своїй роботі, бо це єдиний засіб йому 
зберегтися, втертися в довіру і продовжувати свою шкідницьку роботу, а тому ніякі, 
навіть найсумлінніші досягнення не гарантували недоторканності. І.п. Якимішина 
звільнили з посади, і 15 січня 1935 року за рішенням Київського обкому Кп(б)У ви-
ключили з партії.

Усунений від роботи у судових органах, він працював юрисконсультом у Голов-
ному управлінні телеграфу міста Харкова. Сподіваючись на термінове відновлен-
ня у партії та сприймаючи усе, що трапилося, як жахливу помилку, неодноразово 

4 постанова колегії НКю про відзначення десятиріччя прокуратури УСРР // Революційне пра-
во. — 1932. — № 10. — С. 278—286.

5 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 152, арк. 99.
6 про чистку партії. збірник. — Харків, 1933. — С. 7.
7 політичний терор і тероризм в Україні ХІХ—ХХ ст. : історичні нариси / НАН України, Інститут історії 

України ; відп. ред. В. А. Смолій. — К.: Наук. думка, 2002. — С. 438.
8 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 152, арк. 134—135.
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подавав клопотання до всеу-
країнського комітету партійного 
контролю, партійних та держав-
них органів. звернення залиши-
лися без відповіді, проте увагу до 
себе заявник привернув. Началь-
ник Харківського облуправління 
НКвС Мазо отримав телеграму 
заступника наркома внутрішніх 
справ УРСР Іванова з вимогою 
терміново заарештувати Іллю 
Якимішина, 29 квітня 1937 ро-
ку вказівка була виконана. по-
чалися методичні жорстокі до-
пити. працівники 3-го відділу 
УДб Харківського облуправління 
барбаров і Торнуєв, пізніше ви-
криті «у найгрубіших порушеннях 
соціалістичної законності», від-
рапортували керівництву: «мате-
ріалів, які підтверджують участь 
Якимішина в контрреволюційній 
організації «УвО» і його контр-
революційній діяльності, у нас 
немає. Арешт Якимішина був проведений згідно вашого розпорядження за № 901/сн 
від 19 ІV ц.р. Ненадіслання вами копій свідчень веретька та ін. утруднює слідство. 
Якимішин свою участь у контрреволюційній організації «УвО» заперечує, роботу 
з ним продовжуємо...» 9. повна відсутність доказової бази жодною мірою не завадила 
прийняттю остаточного рішення. за приписом Народного комісара внутрішніх справ 
УРСР Леплевського за наданими слідством матеріалами та у порядку виконання на-
казу НКвС СРСР № 00485 («польська операція» — Ðåä.) І.п. Якимішин був прире-
чений до страти з негайним виконанням вироку. Як свідчать архівні матеріали, його 
розстріляли 3 вересня 1937 року 10.

Якщо виключити ідеологічну й емоційну складову, політичні репресії відносно 
номенклатурних працівників були не чим іншим, як черговим етапом побудови ста-
лінської вертикалі влади, процесом радикального очищення державного апарату від 
чиновників, які не відповідали новим вимогам і ставали зайвими. Старі партійці, час-
то не дуже освічені, але з великим досвідом фракційної боротьби, які були здатні до 
опору вказівкам згори, просто були непотрібні. Адже до середини 1930-х років вирос-
ло нове покоління, привчене сприймати будь-яке слово «вождя усіх народів» як істи-
ну в останній інстанції, покоління, серед представників якого було немало управлін-
ців, що отримали більш-менш пристойну освіту й цілком могли замінити старі кадри.

Технологія «великої чистки» радянської еліти також була вельми характерною для 
побудови владної вертикалі. зараз мало хто пам’ятає про те, що регіональні керівни-
ки, зокрема й працівники судового апарату, у більшості своїй з великим ентузіазмом 
зустріли початок репресій і взялися до знищення всіх своїх недругів і політичних су-
противників. Але щойно вони виконали цю частину роботи, у «центрі» згадали й про 
їхні «гріхи».

 9 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 152, арк. 93—94.
10 Там само, арк. 64зв.

постанова президії вУЦвК від 3 лютого 1935 року. Зá³ðíèê 
çàêîí³â òà ðîçïîðÿäжåíü ÐСÓ Óêðà¿íè ¹ 2
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Доля, властива членам сімей репресованих, спіткала й дружину, Ірину Якиміши-
ну, на той час вчительку харківської школи № 37, яка вслід за чоловіком, з яким про-
жила у шлюбі дев’ятнадцять років, була заарештована. Рік провела у харківській 
тюрмі, після чого як «соціально небезпечний елемент» була вислана до міста Араль-
ська в Казахстані 11. У 1942 році, коли термін заслання закінчився, їй вручили паспорт 
із позначкою про обмеження в місцях проживання, і лише за амністією наприкінці 
грудня 1953 року будь-які обмеження були зняті (удова не поспішила повернутися 
в Україну, працювала рахівником в Казахстані).

Смерть й. в. Сталіна відкрила новий 
період у радянській історії. перегляд справ 
щодо реабілітації репресованих розпочав-
ся у 1956 році, але проводився він лише за 
зверненнями засуджених або їхніх родичів. 
з такою заявою звернулася до ЦК КпРС 
Ірина Гуріївна, яка перш за все намагалася 
з’ясувати долю чоловіка. перевіркою, здій-
сненою в жовтні 1956 року, було встановлено, 
що за протоколами Комісії НКвС та проку-
рора СРСР з № 1 по № 100 з 25 серпня до 12 
жовтня 1937 року Якимішин Ілля петрович 
засудженим не значився. Лише вціліла в ма-
теріалах слідчої справи незавірена копія — 
витяг з вказівки Леплевського і рукописний 
текст на звороті — свідчили про вирок і його 
виконання. І хоча хід додаткової перевірки 
перебував на особливому контролі ЦК КпРС, 
знайти оформлене належним чином рішен-
ня про засудження Якимішина працівникам 

обліково-архівного відділу КДб не вдалося. Удову повідомили про посмертну реа-
білітацію Якимішина І.п., причиною смерті назвали рак печінки, датою — 10 січня 
1943 року, як того вимагали вказівки щодо втаємничення інформації про розстріля-
них. виникла загадка на тривалий час приховала від істориків правду про долю одного 
з будівничих системи, жертвою якої він став.

11 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 5649, арк. 13.

Свідчення про смерть І. п. Якимішина 
на звороті розпорядження наркома НКвС 
УРСР Леплевського. 9 жîâòíÿ 1937 ðîêó



Если человека рассматривают исключительно как 
кирпич для строительства общества, если он лишь 
средство для экономического процесса, то приходит-
ся говорить не столько о явлении нового человека, 
сколько об исчезновении человека.

Н. А. Бåðäÿåâ. Истоки и смысл русского коммунизма

Р о з д і л  3

біогРафіЧні довідки гРомадян, 
Що ЗаЗнали політиЧних РепРесій 

З липня 1934-го по липень 1937 РокУ

Убієнним синам твоїм 
І всім тим, 
що будуть забиті, 
щоб повстали в безсмертнім міті, 
всім 
Їм 
— Осанна!

Єâгåí Ïлóжíèê. Із поеми «Галілей»
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в. М. Файда, ю. п. басяк,  
1930-ò³ ðîêè

посвідчення  
й. С. барського-бейзера,  

1934 ð³ê
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абдУла дмитро павлович народився 
1903 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. Служив у м. вла-
дивосток приморського краю. помічник 
начальника боєпостачання 10-го залізничного 
будівельного полку особливого корпусу за-
лізничних військ, лейтенант. заарештований 
31 березня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
японської організації (ст. 5814 КК РРФСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
13 березня 1938 р. (статті 581 п. «б», 588, 587, 
5811 КК РРФСР) засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна і позбавленням 
військового звання «лейтенант». Розстріляний 
13 березня 1938 р. у м. владивосток примор-
ського краю. Реабілітований 17 квітня 1962 р.

аболенцев григорій пилипович наро-
дився 1883 р. у с. введенська Готня Грай-
воронського пов. Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. введенська Готня Ракитянського р-ну 
Курської обл. Робітник складу буфету ст. Гот-
ня півд. залізниці. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав, висланий за межі 
ЦЧО. На засланні перебував у сел. Уксара 
Карагандинського р-ну Карагандинської обл. 
13 серпня 1932 р. з місця заслання втік, по-
вернувся до с. введенська Готня. заарештова-
ний 26 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 
ч. 1 КК РРФСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 11 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

абРаменко гаврило панасович наро-
дився 1885 р. у с. березівка єльнинського 
пов. Смоленської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Майстер Хпз. заарештований 26 квіт-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 17 вересня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. помер 
в ув’язненні, дата смерті невідома. Реабіліто-
ваний 27 вересня 1961 р.

абРамов петро фролович народився 
1905 р. у м. Нижньоудінськ Нижньоудінсько-
го пов. Іркутської губ. Росіянин, з робітників, 

освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
заступник головного механіка фабрики «Чер-
вона нитка». заарештований 5 лютого 1937 р. 
за к.-р. пропаганду терористичного характеру 
в буфеті ст. Харків-пас. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 25 березня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 23 березня 1992 р.

абРамов яків костянтинович народився 
1895 р. у с. загоскіно Сингілевського пов. 
Симбірської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня спеціальна, член вКп(б) з 1919 р. про-
живав у Харкові. Керуючий тресту «Шахтбуд». 
заарештований 20 грудня 1936 р. і для подаль-
шого слідства етапований у розпорядження 
УНКвС по Свердловській обл. військовою 
колегією верховного Суду СРСР 21 березня 
1937 р. (статті 588, 589, 5811 КК РРФСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Розстріляний 22 березня 1937 р. у м. Сверд-
ловськ. Реабілітований 6 червня 1956 р.

абРамовиЧ арон лазарович народився 
1908 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. ві-
ленської губ. єврей, з робітників, освіта не-
закінчена вища, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент ХММІ. 
заарештований 22 жовтня 1935 р. за неле-
гальний перетин кордону з польщі до СРСР, 
приховування цього факту під час вступу 
до вКп(б) та за те, що співав серед студен-
тів польський гімн (статті 5410, 180 ч. 2 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
19 січня 1936 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у віддалених вТТ. після звільнен-
ня з-під варти проживав у м. Рига Латвійської 
РСР. Реабілітований 24 липня 1959 р.

абРамовиЧ василь володимирович на-
родився 1909 р. у с. Хрущова Микитівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1931—1933 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Старший міліціонер дивізіону ре-
гулювання руху ХОУ РСМ. заарештований 
26 грудня 1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і військовим трибуналом по Хар-
ківській обл. 25 січня 1935 р. засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Ухвалою військового 
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трибуналу військ прикордонної і внутрішньої 
охорони УСРР від 7 березня 1935 р. строк змен-
шено до 5 років. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. звільнений з-під варти 22 груд-
ня 1939 р. Реабілітований 31 січня 1992 р.

авдалян яків артемович (акоп арутюно-
вич) народився 1883 р. у с. Кармерік, Туреччи-
на. вірмен, з торговців, освіта вища, член пар-
тії «Дашнакцутюн» з 1918 р. проживав у Хар-
кові. викладач англійської мови бюро техніч-
ної інформації ХЕМзу. У 1928 р. під слідством 
органів ДпУ як член «Дашнакцутюн». зааре-
штований 28 січня 1937 р. як член підпільної 
к.-р. дашнацької організації та за антирад. 
пропаганду (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411, 
542, 548 через ст. 17 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

авдєєв георгій миколайович народив-
ся 1877 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з дворян, освіта початкова, позапарт., у 1927—
1928 рр. член вКп(б). Робітник ХТГз. зааре-
штований 9 липня 1936 р. за к.-р. агітацію та 
троцькістсько-терористичні настрої (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського обл-
суду 16 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 29 вересня 1992 р.

авеРбах григорій лазарович народив-
ся 1891 р. у м. погребище бердичівсько-
го пов. Київської губ. єврей, з торговців, 
освіта початкова, позапарт., у 1915—1918 рр. 
член єСДРп, у 1918—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник фінансово-
договірного відділу Новосибірського тресту 
«Углесбыт». заарештований 2 жовтня 1936 р. 
як член підпільної к.-р. троцькістсько-те-
рористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УСРР). після закінчення слідства Спв ХОУ 
НКвС направлений до Москви і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 8 березня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна і негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 8 березня 1937 р. 
у Москві. Реабілітований 21 листопада 1963 р.

авРаменко володимир семенович на-
родився 1908 р. у с. Сентове єлисаветградсько-
го пов. Херсонської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, кандидат у члени вКп(б) 
з 1931 р., у 1923—1932 рр. член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. заготівельник вРп Хпз. 
заарештований 13 жовтня 1935 р. за зв’язки 
з активними троцькістами і децистами, ан-

тирад. погляди (статті 5410 ч. 1, 180 ч. 2 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 9 березня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 5 травня 1989 р.

авРаменко тетяна олександрівна наро-
дилася 1897 р. у Харкові. Українка, з дворян, 
освіта вища, позапарт. проживала в сел. ви-
сокий Харківської приміської зони. Секретар-
друкарка Головвугілля. заарештована 10 груд-
ня 1934 р. за антирад. агітацію та к.-р. теро-
ристичну діяльність (статті 548, 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 27 лютого 1935 р. позбавлена волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітована 20 жовтня 1989 р.

авРУтін гедалій семенович народився 
1888 р. у м. берислав Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1926—1932 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник взут-
тєвої фабрики «Інвалід-шкіряник». заарешто-
ваний 28 лютого 1936 р. як член к.-р. троць-
кістської організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 14 трав-
ня 1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. помер 1936 р. в ув’язненні в сел. 
Котлас Архангельської обл. Реабілітований 
14 квітня 1995 р.

аглаїмов микола сергійович народив-
ся 1911 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, з дворян, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Конструктор 
тресту «Харенерго». заарештований 2 жовтня 
1936 р. за к.-р. агітацію, поширення антирад. 
анекдотів (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 4 лютого 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

агнівцев микола євлампійович наро-
дився 1893 р. у с. Можняківка Старобіль-
ського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
священнослужителів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. викладач ХІТН. за-
арештований 4 грудня 1936 р. як член к.-р. 
фашистської організації (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 10 трав-
ня 1937 р. засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. помер 17 липня 1945 р. в ув’язненні 
в Хабаровському краї. Реабілітований 13 бе-
резня 1958 р.

агУбЧенко гнат павлович народився 
1886 р. у с. Савино Дмитрієвського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) до 1935 р. проживав у Харкові. 
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Робітник фабрики «Кофок». заарештований 
11 жовтня 1935 р. за те, що під час вступу до 
партії приховав факт позбавлення виборчих 
прав і заняття торгівлею, антирад. агітацію 
(статті 180 ч. 2, 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 23 листопада 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Ухвалою спецколегії 
верховного Суду УСРР від 8 січня 1936 р. 
справу закрито (ст. 4 п. «д» КпК УСРР). 
звільнений з-під варти 19 січня 1936 р.

адамовиЧ петро леонардович наро-
дився 1885 р. у с. Новий биків Козелецького 
пов. Чернігівської губ. Литовець, з дворян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель залізничної школи № 3. заарешто-
ваний 5 березня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. постановою слідчастини міськ-
відділу НКвС м. Харкова від 7 квітня 1940 р. 
строк покарання скорочено до 5 років позбав-
лення волі. звільнений з-під варти в травні 
1944 р. Реабілітований 16 травня 1989 р.

адамЧик микола севастянович наро-
дився 1895 р. у м. воронеж воронезької губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. бухгалтер за-
воду «Трансзв’язок». заарештований 5 січня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УСРР) і [комісією НКвС СРСР і проку-
рора СРСР 9 березня 1938 р.] винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1989 р.

адЖаРов петро миколайович народив-
ся 1902 р. у м. Ямбол королівства болгарія. 
болгарин, з робітників, освіта вища, поза-
парт., у 1920—1927 рр. член федерації анар-
хо-комуністів болгарії. проживав у Харкові. 
письменник. У 1931—1932 рр. член Спілки 
письменників СРСР. заарештований 11 січня 
1937 р. за провокаторську діяльність на те-
риторії болгарії в 1923 р., к.-р. діяльність та 
підозрілі зустрічі (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 липня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 24 жовтня 1951 р. як член антирад. анар-
хічної групи висланий на поселення в район 
Колими. Реабілітований 23 квітня 1956 р.

аЗан едуард йосифович народився 
1882 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-

вав у Харкові. Головний пивовар Харківсько-
го пивзаводу № 1. заарештований 24 квітня 
1935 р. за шпигунство на користь Німеч-
чини (ст. 546 КК УСРР), 11 липня 1935 р. 
пред’явлено звинувачення за ст. 20617 п. «а» 
КК УСРР як секретному співробітнику, який 
дезінформував органи НКвС і повідомив дру-
жину про співробітництво з УДб. 19 липня 
1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито військовим про-
курором прикордонних і внутрішніх військ 
охорони УСРР у вересні 1935 р. за недоведе-
ності обвинувачення.

аЗаРов яким петрович народився 1885 р. 
у с. берека зміївського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. жовтень Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. пломбувальник 
вагонів ст. Харків-Тов. півд. залізниці. за-
арештований 30 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 26 жовтня 1937 р. засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років. Реабілітований 
25 листопада 1988 р.

акимов (якимов) гаврило степанович 
народився 1893 р. у с. балаклія зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Економіст радгоспу Укрвійськокругу. 
заарештований 9 травня 1937 р. як член к.-р. 
української націонал-фашистської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківської обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Са-
мартабі. постійною сесією табірного суду 
Куйбишевського облсуду 29 липня 1941 р. 
(статті 5810 ч. 2, 5811 КК РРФСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі. Термін пока-
рання відбував у Красноярському вТТ. після 
звільнення з-під варти залишився на прожи-
вання в Красноярському краї. Реабілітований 
12 листопада 1955 р. і в квітні 1958 р.

аксельРод серафима семенівна наро-
дилася 1901 р. на ст. Іланська єнісейської губ. 
єврейка, з робітників, освіта неповна серед-
ня, позапарт., у 1927—1935 рр. член вКп(б). 
проживала в Харкові. завідувач відділу кадрів 
Хвбз. заарештована 24 червня 1936 р. за ан-
типартійну троцькістську діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 серпня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
у воркуттабі, у 1942—1944 рр. в Інтатабі у Ко-
мі АРСР. Реабілітована 10 серпня 1962 р.
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александРов олександр михайлович 
народився у 1868 р. у стан. Костянтинів-
ка Кубанської обл. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
персональний пенсіонер, за фахом юрист. 
заарештований 8 лютого 1935 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 7 липня 
1935 р. попереднє ув’язнення зараховане як 
термін покарання у зв’язку з похилим віком 
та станом здоров’я підслідного. Реабілітова-
ний 7 червня 1989 р.

алексєєв петро федорович народився 
1903 р. у сел. панютине павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта початкова, у 1928—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Ревізор Хар-
промторгу. заарештований 25 квітня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістської організації та за 
к.-р. троцькістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 3 листопада 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі. Реабілітований 
18 серпня 1956 р.

алексєєнко (олексенко, алек-
сенко) семен кузьмич народився 1903 р. 
у с. Геївка зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Чорнороб будівни-
цтва школи НКвС. заарештований 14 серпня 
1936 р. за висловлювання к.-р. поглядів «ро-
бітничої опозиції», виступи проти керівни-
цтва партії та рад. влади (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито УДб НКвС УРСР 29 березня 
1937 р. за недоведеності обвинувачення. На 
1989 р. проживав у Харкові.

алєєв олександр матвійович народився 
1898 р. у м. Калуга Калузької губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач складу моторного цеху 
ХТз. заарештований 22 червня 1937 р. за 
шкідницьку діяльність (ст. 547 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 жовтня 1938 р. 
(ст. 97 КК УРСР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ. Реабілітований 9 лис-
топада 1992 р.

алимов микола михайлович народив-
ся 1900 р. у с. бутурлинівка бобровського пов. 
воронезького губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1918—1925 рр. 
член РКп(б) і 1930—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник директора 
ХТз з постачання, збуту і транспорту. зааре-
штований 23 лютого 1937 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-

лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 червня 1937 р. позбавлений волі у в’язниці 
на 8 років. Термін покарання відбував у Смо-
ленській в’язниці, де й помер 12 травня 
1940 р. Реабілітований 17 серпня 1962 р.

алтУхов прокіп терентійович народив-
ся 1890 р. у с. Їздецьке богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Івашки зо-
лочівського р-ну Харківської обл. Священик 
покровської церкви. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 28 квітня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 29 липня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 164 через ст. 16 КК УСРР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Ухвалою верховного 
Суду УСРР від 13 листопада 1936 р. вирок 
змінено, вважається засудженим за ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР на 4 роки позбавлення волі 
у вТТ з обмеженням прав на 3 роки, справу 
за ст. 164 через ст. 16 КК УСРР закрито за 
недоведеності складу злочину. Реабілітований 
29 листопада 1991 р.

аляб’єв іван петрович народився 
1900 р. у с. Озеро Курської губ. Росіянин, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ХТз. У 1930 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі висланий за межі ЦЧО 
на 5 років. заарештований 28 квітня 1935 р. 
за к.-р. пропаганду та терористичні наміри 
(статті 5410 ч. 1, 5621, 78 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 20 вересня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5621, 78 ч. 4 КК УСРР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Реабілітований 6 листопада 1992 р.

альбота-савЧУк філарет іванович на-
родився 1895 р. у с. Комарівка герцогства бу-
ковина Австро-Угорської імперії. Українець, 
із селян, освіта середня, у 1920—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Директор 
Харківської хіміко-фармацевтичної фабрики 
Червоного Хреста. заарештований 22 серпня 
1936 р. як член к.-р. організації УвО (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 7 лютого 1937 р. 
позбавлений волі у в’язниці на 5 років. Термін 
покарання відбував у Суздальській в’язниці, 
північзалізничтабі в Новосибірській обл. 
звільнений з-під варти в березні 1943 р. До 
кінця 1944 р. служив у Радянській армії. піс-
ля демобілізації проживав у Києві. працював 
директором Київської обласної філармонії, 
будинку творчості та відпочинку художників. 
з 1955 р. пенсіонер. Реабілітований 2 листо-
пада 1956 р.
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альбоЩий арсеній іванович народився 
1879 р. у с. Старий Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1929 р. член вКп(б). 
проживав у сел. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник Харківського за-
воду різальних інструментів. заарештований 
30 липня 1937 р. за антирад. агітацію та 
к.-р. діяльність у минулому (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 15 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 14 вересня  
1958 р.

альбоЩий іван іванович народився 
1913 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. Служив 
у м. Новоград-волинський Київської обл. 
Червоноармієць 134-го стріл. полку. зааре-
штований 2 вересня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР) і військовим три-
буналом 8-го стріл. корпусу КвО 11 січня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. На 1993 р. проживав у сел. 
пісочин Харківського р-ну Харківської обл. 
пенсіонер. Реабілітований 27 квітня 1994 р.

альбоЩий ларіон прокопович наро-
дився 1904 р. у с. Тавільжанка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1925—1926 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у с. Та-
вільжанка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. постишева. заарешто-
ваний 24 лютого 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 13 травня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбував у м. Магадан. Ре-
абілітований 12 жовтня 1990 р.

альбоЩий яків дмитрович народив-
ся 1884 р. на хут. Коваленків валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Санжари валківського р-ну. Харківської обл. 
Старший стрілочник ст. Люботин півд. заліз-
ниці. заарештований 2 жовтня 1936 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 9 січня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 19 квітня 1994 р.

альгеР герберт фрідріхович народився 
1913 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Суди-

ха Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Учитель початкової школи. заарештований 
23 червня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 вересня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Реабі-
літований 22 липня 1994 р.

альтмаРк лев юхимович народився 
1906 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, з кустарів, освіта не-
закінчена вища, позапарт., до 1928 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. заступник на-
чальника техвідділу ливарно-механічного за-
воду Харківського обласного металотресту. 
У 1929 р. за троцькістську діяльність висла-
ний до Казахстану. заарештований 27 серпня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 березня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у Норільтабі. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 3 листопада 1951 р. висла-
ний на поселення до Красноярського краю. 
Реабілітований 3 травня 1956 р.

андРеєв володимир іванович народився 
1891 р. у с. Митянине Саратовської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. На 
1920 р. проживав у м. Ашхабад закаспійської 
обл. Член виконкому тимчасового закаспій-
ського уряду. Колегією ЧК у 1920 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у концтаборі на 
5 років. На 1937 р. проживав у Харкові. Шо-
фер бази НКШС ст. Харків-Сорт. півд. за-
лізниці. заарештований 29 липня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 9 серпня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 5 грудня  
1989 р.

андРеєв сергій петрович народився 
1919 р. у с. Річне бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., член вЛКСМ з 1933 р. 
проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 18 лютого 1937 р. за нецензурні 
вислови на адресу партії, рад. уряду та РСЧА 
(ст. 5410 КК УРСР) і Харківським облсудом 
10 червня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 14 листопада 1994 р.

андРеєв федір дмитрович народився 
1898 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Майстер Хпз. заарештований 17 січня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
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Німеччини та к.-р. агітацію (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
16 червня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 ро-
ки. Термін покарання відбував у Норільтабі 
у с. Дудинка Красноярського краю. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 25 черв-
ня 1949 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
висланий на поселення до Красноярського 
краю. На 1957 р. проживав у Харкові. Реабілі-
тований 26 лютого 1959 р.

андРієць володимир юхимович наро-
дився 1919 р. у с. вербівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вербівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». заарештований 
8 лютого 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
23 липня 1937 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі з пораженням у правах на 2 роки, 
а за ст. 548 через ст. 17, 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР виправданий. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 23 грудня 
1937 р. вирок скасовано, справу направле-
но на дослідування. Харківським облсудом 
17 квітня 1939 р. засуджений на 2 роки 2 мі-
сяці позбавлення волі, з урахуванням строку 
попереднього ув’язнення покарання вважало-
ся відбутим. Реабілітований 27 липня 1994 р.

андРієць митрофан савелійович на-
родився 1906 р. у с. вербівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у с. вербівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Комірник пекар-
ні Харківського військторгу. заарештований 
2 квітня 1937 р. як організатор шкідницької 
к.-р. групи (статті 549, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
5 жовтня 1937 р. (статті 541 п. «а», 548 через 
ст. 20 КК УРСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у тюрмі з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією особистого майна. 
Термін покарання відбував у Харківській, вла-
димирській, Орловській в’язницях, Норільта-
бі. Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 6 травня 1946 р. термін покарання знижено 
на 10 місяців. звільнений з-під варти 14 серп-
ня 1946 р.; залишився у м. Норільськ, працю-
вав начальником бюро технічного контролю 
Норільського комбінату. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 16 грудня 1950 р. 
(статті 581 п. «а», 588 через ст. 17 КК РРФСР) 
висланий на поселення до Красноярсько-
го краю. Реабілітований 29 вересня 1956 р.

андРієць петро йосипович народився 
1921 р. у с. вербівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. вербівка бала-
клійського р-ну Харківської обл. безробітний. 
заарештований 10 травня 1937 р. як член к.-р. 
організації та за підготовку теракту, пошко-
дження держмайна з к.-р. метою (статті 548, 
549 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 23 липня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки, за статтями 548, 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР виправданий. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 23 грудня 
1937 р. вирок скасовано, справу направле-
но на дослідування. Харківським облсудом 
17 квітня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 2 роки і 2 місяці позбавлен-
ня волі, з урахуванням строку попереднього 
ув’язнення покарання вважалося відбутим. 
Реабілітований 27 липня 1994 р.

андРУЩенко микола михайлович на-
родився 1895 р. у с. Шаповалівка Конотоп-
ського пов. Чернігівської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
10 лютого 1935 р. за неповідомлення органів 
НКвС про к.-р. наміри знайомого (ст. 5412 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 серпня 1935 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 29 листопада 1989 р.

андРюЩенко андрій кузьмич наро-
дився 1893 р. у с. єрки Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. єрки 
Миргородського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «п’ятирічка». заарештований 22 ве-
ресня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 22 січня 
1937 р. виправданий за відсутності складу 
злочину.

анисимов (бардаков) микола ониси-
мович народився 1883 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
у 1924—1934 рр. член вКп(б). Машиніст 
паровозного депо «жовтень» ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 4 червня 
1935 р. за к.-р. пропаганду і шкідницькі дії, 
спрямовані на підрив роботи залізничного 
транспорту (статті 547, 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1936 р. за к.-р. підривну шкідницьку 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 11 жовтня 1957 р.
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анисимов (бардаков) ничипір ониси-
мович народився 1876 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
у 1924—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у сел. Люботин Харківської приміської зо-
ни. Начальник головного складу палива депо 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
21 січня 1936 р. за зв’язок з царською жандар-
мерією, протидію повсталим робітникам депо 
у 1905 році і приховування минулого під час 
вступу до партії (статті 5410, 5413 КК УСРР), 
25 січня 1936 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито роз-
порядчим засіданням лінсуду півд. залізниці 
3 квітня 1936 р. за відсутності складу злочину 
(ст. 4 п. «д» КпК УСРР).

анисимов іван микитович народився 
1883 р. у с. прохорівка Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Головний 
кондуктор ст. Основа півд. залізниці. Розкур-
кулений. заарештований 16 липня 1937 р. 
за виказування комуністів білим у 1919 р. 
та к.-р. агітацію (статті 5413, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

анисимов іван онисимович народив-
ся 1880 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1920 р. Голова товариства винахідників 
Управління півд. залізниці «ДОРИзУЛ». за-
арештований 23 грудня 1936 р. за приховуван-
ня к.-р. троцькістської діяльності, пропаганду 
троцькізму (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 17 травня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

аниЧин іван васильович народився 
1895 р. у с. Гаєвка бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1920—1921 рр. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у с. приколотне вели-
кобурлуцького р-ну Харківської обл. Агент 
архівного бюро ст. приколотне півд. заліз-
ниці. У 1929 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 29 липня 1937 р. як антирад. 
особа та за організацію у 1929 р. куркульсько-
го повстання (ст. 541 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 1 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний у жовтні 1937 р. [у  м. Сталіне 
Сталінської обл.]. Реабілітований 20 грудня 
1968 р.

анишкін олексій никифорович, наро-
дився 1889 р. у с. Людиново жиздринського 

пов. Калузької губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник друкарні ім. Фрунзе. зааре-
штований 23 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 13 січня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 5621 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
раженням у правах на 2 роки. Реабілітований 
19 жовтня 1990 р.

аноР’єв микола іванович народив-
ся 1890 р. у с. борисівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник міськхарчоторгу. заарештований 
19 серпня 1936 р. за к.-р. профашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 2 грудня 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 19 жовтня 1990 р.

анохін степан петрович народився 
1878 р. у с. Гутарово Кромського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва., позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
2-го райвузла зв’язку. заарештований 28 квіт-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 2 серпня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 2 роки. Реабі-
літований 7 грудня 1993 р.

аношкін павло максимович народив-
ся 1902 р. у с. плужники золотоніського пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, у 1920—1927 рр. член вЛКСМ, 
у 1927—1937 рр. член вКп(б). Служив 
у м. пирятин пирятинського р-ну Харківської 
обл. Командир батальйону 223-го стріл. пол-
ку, капітан. заарештований 20 червня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 
13 вересня 1937 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки і позбавленням військового звання 
«капітан». Реабілітований 7 червня 1990 р.

антипенко макар якович народив-
ся 1877 р. у м. Смоленськ Смоленської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. продавець мага-
зину № 23 Харківського харчоторгу. зааре-
штований 4 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 16 листопада 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 17 січня 1994 р.

антипов василь іванович народився 
1900 р. у с. Новиковка Саратовського пов. 



170 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

Саратовської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1924 р. проживав 
у Харкові. Електромонтер депо ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 6 жов-
тня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 23 січня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі. Реабілітований 7 квітня 1992 р.

антипов тимофій єгорович народився 
1914 р. у с. покровське Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, член вЛКСМ з 1934 р. проживав 
у с. волоська балаклія Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Любченка, 
тракторист Старовірівської МТС. заарешто-
ваним не був, під слідством Шевченківського 
Рв НКвС з 16 січня 1937 р. за похабний напис 
на зошиті з портретом Сталіна (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 21 квітня 
1937 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Термін 
покарання відбував у Харківській в’язниці. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

антиповиЧ михайло ілліч народився 
1884 р. у с. Траулин заславського пов. волин-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ро-
яківка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1932 р. під слідством за 
антирад. агітацію. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку виселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 9 липня 1935 р. за зв’язки 
з закордонними благодійними організаціями, 
які надавали допомогу духівництву в СРСР 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), згідно з рішенням 
розпорядчого засідання Харківського облсуду 
від 3 листопада 1935 р. справу разом з підслід-
ним направлено на розгляд вінницького обл-
суду. вінницьким облсудом 12 грудня 1935 р. 
(ст. 544 КК УСРР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 29 лютого 1996 р.

антоненко василь григорович наро-
дився 1908 р. у м. Славгород Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший бухгалтер Управління капі-
тального будівництва тресту «Трубосталь». 
заарештований 14 грудня 1934 р. за спроби 
зв’язатися з представниками іноземних дер-
жав для передачі заяви к.-р. змісту та збері-
гання зброї (статті 5410, 543 через ст. 17 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
11 лютого 1935 р. (ст. 543 через ст. 17, з санк-
ції ст. 542 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з обме-
женням прав на 5 років і конфіскацією майна. 

Термін покарання відбував у північдвінтабі 
у м. вєльськ Архангельської обл., Алтайсько-
му краї. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 25 березня 1944 р. строк скорочено 
на 6 місяців. звільнений з-під варти 14 січ-
ня 1944 р. Реабілітований 27 серпня 1991 р.

антоненко григорій петрович наро-
дився 1912 р. у с. вознесенське Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Студент Харківського 
комунального інституту. заарештований 5 бе-
резня 1935 р. як член к.-р. угруповання та за 
прояви терористичних намірів (статті 5410, 
5411 КК УСРР), 21 вересня 1935 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд, справу 
закрито прокурором Харківської обл. 16 квіт-
ня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КК УСРР).

антонов георгій георгійович народив-
ся 1874 р. у с. Михайлівка Чернського пов. 
Тульської губ. Росіянин, з міщан, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Техніч-
ний директор тресту «Трубобуд». заарешто-
ваний 27 травня 1937 р. за к.-р. та шпигун-
ську діяльність (статті 546 ч. 1, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00439 від 25 липня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 29 квітня 
1958 р.

антонов петро опанасович народився 
1898 р. у м. воронеж воронезької губ. Росі-
янин, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник цеху Хпз. 
У 1921 р. під арештом органів ЧК у м. Ка-
теринослав за дискредитацію компартії. за-
арештований 16 грудня 1936 р. за шпигунську 
діяльність на користь Німеччини (ст. 546 ч. 1 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
16 червня 1937 р. (статті 546 ч. 1, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) виправданий. На 1941 р. тех-
нолог ХТз. заарештований 27 вересня 1941 р. 
за статтями 5410 ч. 2, 5414 КК УРСР, помер 
26 січня 1942 р. під час етапування вглиб кра-
їни. Справу закрито слідчастиною МДб УРСР 
19 квітня 1948 р.

антонова марія петрівна народилася 
1886 р. у с. Нова водолага валківського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із священнослужи-
телів, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. без певних занять. заарештова-
на 15 березня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито по-
мічником Харківського облпрокурора у спец-
справах 31 серпня 1936 р. (статті 10 КК УСРР 
і 2 КпК УСРР).
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анУфРіїв василь борисович народився 
1904 р. у с. будянки Мінської губ. білорус, із 
селян, освіта початкова, у 1928—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. помічник уповнова-
женого 4-го відділення УДб Лозівського Рв 
НКвС. заарештований 11 квітня 1937 р. за 
шпигунство та участь у к.-р. організації (статті 
546, 5411 КК УРСР), 22 лютого 1938 р. обвину-
вачення перекваліфіковано на ст. 20617 п. «а»  
КК УРСР (зловживання владою), справу за-
крито УДб УНКвС по Харківській обл. 6 ве-
ресня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

апальков григорій антонович наро-
дився 1905 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1920—1932 р., член вЛКСМ, у 1923—
1937 рр. член вКп(б). Начальник пробірного 
управління Харківського облфінуправління. 
заарештований 8 липня 1937 р. як член ОУН 
і УвО та за вербування до організації нових 
членів (статті 546, 548, 5410, 5411 КК УРСР) 
і за розпорядженням наркома внутрішніх 
справ УРСР І. М. Леплевського від 31 серп-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) затверджений до розстрілу. 
Розстріляний 3 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 26 травня 1958 р.

апальков опанас микитович народив-
ся 1901 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник заводу «Світло шахтаря». заарешто-
ваний 14 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 8 жовтня 1937 р. (ст. 5621 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ з обмеженням прав на 1 рік. Ухва-
лою верховного Суду УРСР від 5 листопада 
1937 р. вирок скасовано, справу передано на 
дослідування. Справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 10 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КК УРСР).

апанасенко іван панасович народив-
ся 1881 р. у с. василівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. василів-
ка вовчанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний орач». заарештований 
28 липня 1937 р. за антирад. агітацію та розпо-
всюдження к.-р. листівок (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у волготабі, де й помер у грудні 
1941 р. Реабілітований 21 березня 1989 р.

апанасенко іван федорович народив-
ся 1887 р. у с. Кочеріжки павлоградсько-

го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1928—
1932 рр. член КпЧ. проживав у Харкові. Кра-
вець Індпошиву. заарештований 2 листопада 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 30 квітня 1996 р.

апанасенко олексій юхимович на-
родився 1888 р. у с. Костянтинівка Київської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
у 1924—1929 рр. член вКп(б). проживав на 
ст. Ізюм північно-Донецької залізниці. Ма-
шиніст депо ст. Черкаси півд.-зах. залізниці. 
заарештований 4 грудня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом Доне-
цької залізниці 4 квітня 1937 р. виправданий, 
але ухвалою транспортної колегії верховного 
Суду СРСР від 28 травня 1937 р. вирок ска-
совано, справу направлено на новий розгляд 
у іншому складі суддів. Лінсудом північно-
Донецької залізниці 15 липня 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 24 травня 1961 р.

аРакелов (аракелян) арутюн (артем) 
григорович, народився 1904 р. у м. Салмас, 
персія. вірмен, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Торговець 
фруктами. заарештований 8 грудня 1934 р. за 
к.-р. діяльність та зберігання зброї (ст. 548 КК 
УСРР), а 21 грудня 1934 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 7 квітня 
1935 р. висланий за межі СРСР. Реабілітова-
ний 20 листопада 1989 р.

аРестов василь дмитрович народився 
1906 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Стар-
ший бухгалтер підрозділу Хвз. заарештова-
ний 2 червня 1936 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), спецколегією Харківського 
облсуду 21 листопада 1936 р. матеріали справи 
направлено на дослідування, рішення в спра-
ві відсутнє.

аРкадьєв (аркадія) абрам іцкович (яко-
вич) народився 1897 р. у м. воронеж воро-
незької губ. єврей, з міщан, освіта початкова, 
у 1917 р. член партії соціалістів-революціо-
нерів, у 1917—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Уповноважений Центрального 
управління постачання контори «Трансме-
тал» НКШС. заарештований 13 липня 1937 р. 
як член антирад. троцькістської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 16 лютого 
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1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
у білбалттабі. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 24 вересня 1949 р. висланий 
на поселення до Красноярського краю. Реабі-
літований 29 січня 1955 р.

аРмеР поліна ісаївна народилася 1914 р.  
у м. Ясинове Херсонської губ. єврейка, з кус-
тарів, освіта середня, позапарт. проживала 
в с. Старовірівка Старовірівського р-ну Хар-
ківської обл. Головний бухгалтер Старовірів-
ської районної ощадної каси. заарештована 
17 жовтня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито Харківським 
прокурором у спецсправах 3 січня 1937 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

аРтеменко євдоким дем’янович на-
родився 1888 р. у м. Городня Городянського 
пов. Чернігівської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1924—1932 рр. і 1933—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Черговий депо «жовтень» ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 15 жовтня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської шкідниць-
кої організації та за  шкідницьку діяльність 
і к.-р. пропаганду (статті 5410, 5630 п. «а» КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 30 серпня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 547 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Розстріляний 13 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

аРтеменко семен андрійович народив-
ся 1895 р. у с. Царедарівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Царедарівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. заарештований 31 лип-
ня 1937 р. за антирад. і к.-р. настрої (ст. 5410 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 8 серпня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 22 липня 1960 р.

аРтемов іван іванович народився 
1892 р. у с. Руська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Руська Лозова 
Липецького р-ну Харківської обл. Чорнороб 
Липецького лісництва. У 1929 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1930 р. майно частково кон-
фісковано. заарештований 23 січня 1937 р. 
як член к.-р. угруповання церковників та за 
антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у північ- 
східтабі у Хабаровському краї, де й помер 

18 лютого 1938 р. Реабілітований 31 березня 
1989 р.

аРтинський станіслав адамович на-
родився 1912 р. у Харкові. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. Служив у м. Дніпропетровськ Дні-
пропетровської обл. Червоноармієць радіо-
батальйону. заарештований 29 квітня 1935 р. 
за намір вбити командира відділення, а в разі 
війни залишити місце служби (статті 2065, 
5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим трибуналом 
7-го стріл. корпусу Укрвійськокругу 13 черв-
ня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
військового трибуналу Укрвійськокругу від 
27 червня 1935 р. вирок скасовано, справу 
направлено на дослідування. Справу закрито 
військовим прокурором 7-го стріл. корпусу 
29 вересня 1935 р. за недостатності зібраних 
доказів.

аРхімовиЧ ян федорович народився 
1900 р. у с. Неплі бєльського пов. Седлецької 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. Служив у м. Лебедин Лебединського 
р-ну Харківської обл. Червоноармієць 2-го 
військово-дорожнього батальйону. У 1928 р. 
під слідством Харківського окрвідділу ДпУ 
за антирад. агітацію. заарештований 21 липня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
ХвО 7 жовтня 1936 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував 
в Ухтіжемтабі. Трійкою УНКвС по Архан-
гельській обл. 9 січня 1938 р. (ст. 82 ч. 1 КК 
РРФСР) винесено ухвалу про розстріл. помер 
18 березня 1938 р. у м. Ухта Комі АРСР. Реа-
білітований 3 серпня 1994 р.

аспідов йосип матвійович народився 
1885 р. у с. Нікольське щигрівського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. бри-
гадир Хпз. заарештований 3 квітня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. помер в ув’язненні. Реабіліто-
ваний 27 вересня 1961 р.

астап’єв костянтин ілліч див. ОСТА-
ÏОÂ (Аñòàï’ºâ) Êîñòÿíòèí ²лл³ч.

атРихайлов павло ілліч народився 
1906 р. у с. Дар’їно Суджанського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на ст. Люботин півд. 
залізниці. боєць стріл. охорони НКШС гілки 
білопілля—Суми. заарештований 21 червня 



173Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 07.1934 по 07.1937

1937 р. за к.-р. агітацію, профашистські ви-
словлювання, ігнорування критики стінгазети 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим три-
буналом прикордонної та внутрішньої охо-
рони УРСР по Харківській обл. 4 вересня 
1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 18 жовтня 1989 р.

аУшев пилип силович народився 1886 р.  
у с. берека зміївського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. берека Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
заарештований 28 січня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 19 липня 
1935 р. висланий до Оренбурзької обл. на 
3 роки. Реабілітований 15 листопада 1989 р.

афанасьєва Устинія гаврилівна наро-
дилася 1885 р. у с. Кочеток зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Домогос-
подарка. заарештована 13 жовтня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
25 листопада 1936 р. звільнена з-під варти на 
підписку про невиїзд і Харківським облсудом 
15 грудня 1937 р. засуджена на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітована 26 липня 1994 р.

афониЧ віктор васильович народив-
ся 1907 р. у м. проскурів проскурівського 
пов. подільської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1925—
1929 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Робітник Харківської школи червоних стар-
шин. заарештований 7 липня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської організації (статті 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 10 березня 1939 р. (ст. 198 КпК 
УРСР).

аЧкасов митрофан степанович на-
родився 1902 р. у с. Кам’яна Яруга змі-
ївського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кам’яна Яруга Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. ХТз. заарешто-
ваний 1 вересня 1935 р. за антирад. агітацію 
та навмисне пошкодження державного майна 
(статті 5410, 75 ч. 1 КК УСРР), 29 листопада 
1935 р. звільнений з-під варти на підпис-
ку про невиїзд. Нарсудом Чугуївського р-ну 
13 січня 1936 р. (ст. 75 ч. 3 КК УСРР) засу-
джений на 3 роки позбавлення волі. Ухвалою 
Харківського облсуду від 7 лютого 1936 р. 
вирок нарсуду змінений і за ст. 754 ч. 2 через 
ст. 7 КК УСРР засуджений на 2 роки позбав-
лення волі. Ухвалою верховного Суду УСРР 
від 19 серпня 1936 р. справу закрито (ст. 302 
ч. 1 КпК УСРР).

ашкінадЗе лазар хацкелевич народив-
ся 1904 р. у м. Феодосія Феодосійського пов. 
Таврійської губ. Кримчак, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Ри-
жів Харківської приміської зони. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 7 лютого 1935 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (ст. 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 8 вересня 1935 р. (ст. 5410 
КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 липня 1938 р. за к.-р. агітацію позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 
відбував у воркуттабі. Реабілітований 20 лис-
топада 1989 р.

б

бабаєв григорій прокопович народив-
ся 1886 р. у с. журавлівка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Конюх журавлів-
ських бараків Хпз. заарештований 29 жовтня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
8 лютого 1937 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

бабенко опанас максимович наро-
дився 1892 р. у м. Слов’янськ Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. 
кандидат у члени РКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник вагоноремонтної майстерні 

трамвайного тресту. заарештований 31 жов-
тня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
20 січня 1937 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. 
Реабілітований 10 квітня 1992 р.

бабиЧ борис якимович, народився 
1896 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний жовтень». заарештований 
28 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), Харківським облсудом 21 лю-
того 1937 р. справу повернено на дослідуван-
ня, рішення в справі відсутнє.
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бабін дмитро семенович народився 
1906 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Актор всеукра-
їнського показового театру ляльок. заарешто-
ваний 26 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію, не-
законне зберігання вогнепальної зброї (статті 
5410 ч. 1, 196 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 21 лютого 1936 р. (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків і конфіскацією майна. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 29 серп-
ня 1943 р. Реабілітований 7 вересня 1992 р.

бабін степан іванович народився 1897 р. 
у с. берека зміївського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, у 1931—
1935 рр. член вКп(б). проживав у с. Маслів-
ка Олексіївського р-ну Харківської обл. Голо-
ва колгоспу «Червоний прапор». заарешто-
ваний 28 листопада 1935 р. за приховування 
факту служби у білій армії під час вступу до 
партії (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу закрито 
Олексіївським Рв НКвС 7 лютого 1936 р. за 
недоведеності складу злочину. після звіль-
нення з-під варти працював обліковцем кол-
госпу «Червоний прапор». заарештований 
6 листопада 1936 р. за к.-р. пропаганду та 
агітацію проти держзобов’язань і комбайнів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 7 травня 1937 р. виправданий. звільнений 
з-під варти 8 травня 1937 р.

бабкін парфен сергійович народився 
1895 р. у с. павлівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. павлівка пер-
ша петрівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
28 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 14 серпня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував в Амуртабі у сел. Тирма 
верхньобуринського р-ну Амурської обл. Реа-
білітований 27 березня 1989 р.

бавикіна олександра василівна наро-
дилася 1915 р. у м. Херсон Херсонської губ. 
Росіянка, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1935 р. член вЛКСМ. проживала 
в Харкові. Робітниця 8-ї пекарні Головхліба. 
заарештованою не була, під слідством УДб 
ХОУ НКвС з 3 березня 1937 р. за висловлю-
вання співчуття троцькістам, засудженим до 
розстрілу, виправдовування терору щодо вож-
дів народу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецко-
легією Харківського облсуду 13 червня 1937 р. 
засуджена на 3 роки позбавлення волі у вТТ 

з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітована 
1 лютого 1990 р.

баганов володимир георгійович наро-
дився 1907 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., до 
1930 р. член вЛКСМ. Робітник заводу № 48. 
заарештований 3 листопада 1936 р. за розпо-
всюдження троцькістської літератури (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 28 січня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5621 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у віддалених вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою Найвищого Суду 
УРСР від 17 березня 1937 р. справу передано 
на новий розгляд зі стадії досудового слід-
ства. Справу закрито помічником прокурора 
у спецсправах 29 травня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРCР).

баглюк петро юхимович народився 
1893 р. у с. Лепняхи Чигиринського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Карта-
миш Новогеоргіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Молотова. заарештований 
1 січня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 13 липня 1935 р. позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 
26 жовтня 1989 р.

багмУт іван андріянович народився 
1903 р. у с. бабайківка Новомосковського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1921—1929 рр. член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. безробітний. заарештований 
11 березня 1935 р. як член к.-р. підпільної 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 серпня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки, а ухвалою від 20 серпня 1937 р. 
термін покарання подовжено на 3 роки. Реа-
білітований 22 березня 1957 р.

багРов (богров) іван дмитрович наро-
дився 1895 р. у с. пселець Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Малоолександрівка 
Лозно-Олександрівського р-ну Сталінської 
обл. візник кооперативної артілі грабарів 
«Рембуд». У 1929 р. розкуркулений, висла-
ний до Казахстану. заарештований 14 жовтня 
1934 р. ДТв УДб НКвС Донецької залізни-
ці за дезорганізацію роботи на будівництві 
магістралі Москва—Донбас (ст. 5630 ч. 2 КК 
УСРР), рішення в справі відсутнє.

багРов (богров) олексій дмитрович на-
родився 1889 р. у с. пселець Обоянського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Мало-
олександрівка Лозно-Олександрівського р-ну 
Сталінської обл. візник кооперативної артілі 
грабарів «Рембуд». заарештований 14 жовтня 
1934 р. вДТв ГУДб НКвС ст. Куп’янськ До-
нецької залізниці за дезорганізацію роботи 
на будівництві магістралі Москва—Донбас 
(ст. 5630 ч. 2 КК УСРР), рішення в справі від-
сутнє.

бадановський яків аронович наро-
дився 1900 р. і проживав у Харкові. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт., у ми-
нулому член вКп(б). Інструктор-наладчик 
ХТз. заарештований 14 червня 1937 р. за 
шкідницьку діяльність (ст. 547 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 жовтня 1938 р. 
(ст. 97 КК УРСР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

бадУлін микита ілліч народився 1909 р. 
у с. Драгунське Курської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. пожежник 1-го керамічного заво-
ду. заарештований 28 квітня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 14 липня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 15 червня 1994 р.

баєв володимир пилипович народився 
1894 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
вища, член вКп(б) з 1917 р. проживав у Хар-
кові. Начальник Люботинського відділення 
служби руху півд. залізниці. заарештований 
17 січня 1937 р. як член підпільної троцькіст-
ської терористичної організації (статті 547, 
5411 КК УСРР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
25 серпня 1956 р.

баЗилевиЧ андрій карпович народився 
1901 р. у м. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, у 1918—1920 рр. член УКп, 
у 1926—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. завідувач сектора тварин-
ництва Краснокутського райземвідділу. за-
арештований 5 жовтня 1935 р. за приховуван-
ня к.-р. минулого під час вступу до партії та 
партійних чисток (ст. 5410 КК УСРР), справу 
закрито помічником прокурора в спецсправах 
27 листопада 1935 р. (ст. 5 КпК УСРР). Реа-
білітований 14 листопада 1994 р.

баЗій григорій петрович народився 
1903 р. у с. Орілька павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян,  
освіта початкова, у 1925—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Орілька Лозівського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер млина № 25 
Харсільборошна. заарештований 20 травня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 17 листопада 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Реабі-
літований 22 липня 1994 р.

байстРюЧенко лаврентій максимо-
вич народився 1889 р. у с. Шопине бєлгород-
ського пов. Курської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова., позапарт., у 1932—1933 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Хпз. заарештований 8 травня 1936 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і військовою 
колегією верховного Суду 8 липня 1937 р. 
(статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Термін покарання відбував у Норіль-
табі. Реабілітований 15 вересня 1961 р.

байтингеР яків якович народився 
1901 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вежня Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. Розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
22 грудня 1934 р. за шкідництво та агітацію 
за розвал колгоспу (статті 549, 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 10 бе-
резня 1935 р. (статті 544 ч. 1, 547 КК УСРР 
з санкції ст. 542 КК УСРР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
Реабілітований 30 липня 1992 р.

баклюков анатолій дмитрович наро-
дився 1912 р. у слоб. Сватове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., член вЛКСМ 
з 1931 р. проживав у Харкові. Робітник заво-
ду «Серп і молот». заарештований 11 жовтня 
1934 р. за антирад. агітацію та вираження 
терористичних намірів (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 13 січня 
1935 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 10 листопада 1992 р.

бако антон олександрович народився 
1896 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Тростянець Трос-
тянецького р-ну Харківської обл. Уповнова-
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жений Харківського деревообробного заводу. 
заарештований 4 червня 1935 р. за антирад. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 15 грудня 1935 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Ухвалою Найвищого Суду УСРР 
від 15 лютого 1936 р. за ст. 5411 КК УСРР ви-
правданий. Реабілітований 15 червня 1990 р.

бакУменко костянтин ілліч народився 
1900 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Діловод 
ХЕМзу. заарештований 28 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію та зв’язок з сектантським під-
піллям (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
помер 1939 р. в ув’язненні. Реабілітований 
7 жовтня 1960 р.

бакУнін євген наумович народився 
в м. Лисичанськ бахмутського пов. Катери-
нославської губ., дата народження невідо-
ма. єврей, з міщан, освіта вища, позапарт., 
у 1920—1924 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. юрисконсульт, відповідальний ви-
конавець матеріального відділу пвРз. за-
арештований 11 червня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунсько-диверсійної організації (статті 
547, 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 14 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 22 вересня 1956 р.

бакшис карло бернардович народив-
ся 1898 р. у Санкт-петербурзі. Литовець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1921 рр. член компартії Литви, у 1921—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник адміністративно-господарського 
відділу Стальпроммеханізації. заарештований 
4 січня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 червня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де й помер 9 лютого 1942 р. Реабілітований 
23 березня 1962 р.

балабаєв іван степанович народився 
1889 р. у с. пустирі Тверської губ. Росія-
нин, з торговців, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
електростанції ХКз. заарештований 31 липня 
1937 р. як керівник троцькістсько-бухарінської 
антирад. організації на Горьківській ДРЕС, на 

якій він працював у 1931—1935 рр. (статті 587, 
589, 5811 КК РРФСР), і для подальшого слід-
ства направлений у розпорядження УНКвС 
Горьківської обл. військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 2 квітня 1938 р. (статті 
587 через ст. 19 КК РРФСР, 588, 589, 5811 КК 
РРФСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 2 квітня 1938 р. 
у м. Горький. Реабілітований 9 травня 1957 р.

балабай іван данилович народився 
1898 р. у с. базаліївка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. базаліївка 
печенізького р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1931 р. майно конфісковано. 
заарештований 21 серпня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 3 грудня 1936 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 19 жовтня 
1990 р.

балабай михайло григорович народив-
ся 1893 р. на хут. балабаївка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
балабаївка печенізького р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. У 1931 р. май-
но конфісковано. заарештований 22 квітня 
1935 р. за антиколгоспну агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 20 липня 
1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 4 роки. 
Реабілітований 7 жовтня 1992 р.

балабас пилип сергійович народився 
1890 р. у с. Гракове зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт., у 1918—1920 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Кошторисник тресту 
«Кокс». заарештований 23 грудня 1934 р. як 
член к.-р. диверсійно-терористичного угру-
пування (статті 548, 549 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
21 вересня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі, воркуттабі. після звільнення з-під варти 
направлений до м. Артемівськ Сталінської 
області. Реабілітований 3 липня 1989 р.

баланов йосип давидович народився 
1892 р. у с. веселе Катеринославської губ. єв-
рей, із селян, освіта вища, позапарт., у 1918—
1929 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Товарознавець Доннархарчу. заарештований 
27 квітня 1936 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 9 вересня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 25 травня 1989 р.
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балицький омелян антонович наро-
дився 1899 р. у с. пшеничники провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із священнослужителів, освіта не-
закінчена вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. завідувач конструкторського бюро радіо-
майстерні облпостачу Тсоавіахім. заареш-
тований 26 липня 1937 р. як член націо-
нал-фашистської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
як члену к.-р. організації УвО винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 вересня 1958 р.

балів давид васильович народився 
1899 р. у с. Стельмахівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХТз. заареш-
тований 2 листопада 1935 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 7 лютого 1936 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
верховного Суду УСРР від 25 березня 1936 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд зі стадії досудового слідства, зі звіль-
ненням з-під варти на підписку про невиїзд. 
звільнений 28 березня 1936 р. постановою 
УДб ХОУ НКвС від 25 червня 1936 р. справу 
направлено прокурору у спецсправах на при-
пинення, рішення в справі відсутнє.

балкова ольга дмитрівна народилася 
1890 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українка, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Учителька СШ № 137. заарештована 27 січня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної групи 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР). покінчила 
життя самогубством 9 травня 1937 р. у камері 
Харківської змішаної в’язниці. Реабілітована 
25 вересня 1958 р.

балковий григорій феофанович наро-
дився 1888 р. у с. покровське полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Службовець Харківського відділення 
Головміськмашу. заарештований 3 лютого 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної групи 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 квітня 1958 р.

балон ізраїль хананович народився 
1894 р. у с. веселе Олександрійського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із селян, освіта 

вища, у 1917—1918 рр. член бунду, у 1919—
1936 рр. член вКп(б). проживав у м. полтава 
Харківської обл. Головний бухгалтер полтав-
ського комунального банку. заарештований 
31 липня 1936 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 26 жовтня 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. після відбуття 
терміну покарання проживав у м. Маріуполь 
Донецької обл. працював бухгалтером Ма-
ріупольського механічного заводу. заарешто-
ваний 31 жовтня 1949 р. і ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР висланий на довічне 
поселення до Красноярського краю. Реабілі-
тований 30 листопада 1956 р. і 1992 р.

балюк антон миколайович народився 
1901 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
у минулому член УКп, у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав і працював директором 
первухинського бурякорадгоспу богодухів-
ського р-ну Харківської обл. заарештований 
15 квітня 1935 р. за організацію к.-р. націо-
налістичного угруповання та к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 15 грудня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Ухвалою Найвищого Суду УРСР від 
15 лютого 1936 р. за ст. 5413 КК УСРР ви-
правданий. Ухвалою особливої наради при 
МДб УСРР від 26 червня 1952 р. як член 
к.-р. націоналістичної групи висланий на по-
селення до Комі АРСР. звільнений 15 лютого 
1954 р. помер 1985 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 15 червня 1990 р.

банитюк федір васильович народився 
1915 р. у с. Денисівка подільської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта неповна середня, по-
запарт., член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Учень Харківського технікуму промислового 
транспорту. заарештований 4 березня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 5 червня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5412 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбував 
у Дальтабі. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

банний микола павлович народився 
1907 р. у м. Кам’янка Таврійської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта вища, з 1931 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
викладач ХІЕІ та ХСГІ, доцент. заарешто-
ваний 27 квітня 1936 р. як член к.-р. троць-
кістської організації та антирад. пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 серпня 1936 р. 
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позбавлений волі у вТТ на 5 років. Реабіліто-
ваний 10 жовтня 1958 р.

баРабаш микола дмитрович народився 
1885 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1931—1934 рр. 
член вКп(б). Маляр-живописець Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 18 квітня 
1935 р. як член троцькістського угрупован-
ня та за к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УСРР), справу закрито Тв УДб НКвС ст. 
Харків-пас. півд. залізниці 13 червня 1935 р. 
через недоведеність обвинувачення (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР) зі звільненням з-під варти. 
Робітник трамвайного тресту і заводу «Серп 
і молот». заарештований 9 лютого 1937 р. за 
троцькістську діяльність, належність до к.-р. 
організації (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітований 31 березня 1989 р.

баРабаш павло сергійович народився 
1910 р. у с. Шандриголове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Сту-
дент ХДУ. заарештований 6 грудня 1934 р. 
як член к.-р. групи та за терористичні наміри 
(статті 548, 5411 КК УСРР) і військовим три-
буналом 14-го стріл. корпусу Укрвійськокругу 
20 лютого 1935 р. (статті 541 через ст. 17, 
548 КК УСРР за санкцією ст. 54 2 ч. 2 КК 
УСРР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. 
Термін покарання відбував у білбалттабі на 
ст. Медвежа Гора Кіровської залізниці, Но-
рільтабі у м. Норільськ Красноярського краю, 
дата і місце смерті невідомі. Реабілітований 
26 листопада 1957 р.

баРан іван антонович див. ГОЛÓБ Аíäð³й 
²âàíîâèч (Бàðàí ²âàí Аíòîíîâèч).

баРан федір миколайович народився 
1911 р. у с. Любівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Любівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Якіра. заарештований 15 груд-
ня 1936 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 7 квітня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 26 листопада 1992 р.

баРанник іван матвійович народився 
1907 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1936 рр. член вКп(б). 
Служив у м. Хабаровськ Хабаровського краю. 
Лейтенант 171-го полку НКвС. заарешто-
ваний 16 червня 1937 р. за антирад. агітацію 

(ст. 5810 КК РРФСР) і військовим трибуналом 
Червонопрапорної прикордонної і внутріш-
ньої охорони Далекосхідного краю 28 вересня 
1937 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки і позбавленням вій-
ськового звання «лейтенант». помер 3 грудня 
1944 р. в ув’язненні у Хабаровському краї. 
Реабілітований 9 грудня 1996 р.

баРанов георгій олексійович народився 
1909 р. і проживав у Харкові. Росіянин, освіта 
початкова, позапарт. вантажник Хартрансу. 
заарештований 3 вересня 1936 р. за виготов-
лення і розповсюдження антирад. листівок 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 8 січня 1937 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання від-
бував в Ухтпечтабі. Реабілітований 13 травня  
1992 р.

баРвинов (бервинов) григорій володи-
мирович народився 1909 р. у с. переволочне 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Хпз. зааре-
штований 1 листопада 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 21 січня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 1 рік. Реабілітований 11 квітня  
1995 р.

баРдаков (анисимов) микола ониси-
мович див. АНИСИÌОÂ (Бàðäàêîâ) Ìèêîлà 
Оíèñèìîâèч.

баРдаков (анисимов) ничипір ониси-
мович див. АНИСИÌОÂ (Бàðäàêîâ) Нèчèï³ð 
Оíèñèìîâèч.

баРибін іван юхимович народився 
1908 р. на хут. Ониськине вовчанського пов. 
Харківської губ. Національність невідома, із 
селян, неписьмен., позапарт. проживав на 
хут. Ониськине великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. заарештований 
[5] листопада 1934 р. за замах на вбивство 
та підпал хати активіста (ст. 548 КК УСРР), 
військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
Урквійськокругу 8 березня 1935 р. справу за-
крито за недоведеності обвинувачення.

баРинов іван іванович народився 
1887 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з кустарів, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. півден-
ний Харківської приміської зони. Рахівник 
дегазаційного загону Харківського відділення 
Тсоавіахім. заарештований 2 серпня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 27 жовтня 
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1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 29 березня 1990 р.

баРковцева катерина семенівна наро-
дилася 1913 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. павлів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітниця пархомівського радгоспу. 
заарештована 20 лютого 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу за-
крито УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 
1936 р. (ст. 4 п. «д» КпК УСРР).

баРський-байЗеР (бейзер) йосиф 
соломонович див. БЕЙЗЕÐ (Бàðñüêèй-Бàйçåð) 
Йîñèф Сîлîìîíîâèч.

басов матвій авилович народився 
1909 р. у с. Лозова павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. Мо-
лодший кондуктор резерву поїзних бригад ст. 
Лозова півд. залізниці. заарештованим не 
був, під слідством Оп Тв ГУДб НКвС ст. 
Лозова з 21 травня 1935 р. за недбале став-
лення до службових обов’язків (ст. 5630 п. «а» 
КК УСРР). постановою від 4 червня 1935 р. 
справу направлено транспортному прокурору 
Харківської дільниці півд. залізниці для пере-
дачі в суд. Рішення в справі відсутнє.

басс ісак давидович народився 1899 р. 
у м. вільно віленської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт., до 1927 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. помічник 
завіду вача ковбасної фабрики Хаторгу в сел. 
Люботин. заарештований 29 лютого 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 27 червня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Реабілітований 12 червня 
1989 р.

басяк юліана (юлія) пилипівна народи-
лася 1883 р. у м. Дрогобич Дрогобицького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українка, з міщан, освіта середня, по-
запарт. проживала в Харкові. Учителька СШ 
№ 61. заарештована 3 січня 1935 р. за шпи-
гунство на користь польщі (ст. 546 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 червня 1935 р. позбавлена волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітована 28 листопада 1989 р.

басько (баско) яким васильович, наро-
дився 1898 р. у с. Мериносівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
[освіта початкова], позапарт., до 1934 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештований 26 квітня 

1935 р. як член к.-р. групи та за к.-р. діяль-
ність (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 16 вересня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 29 вересня 1992 р.

батеРін мартин васильович народив-
ся 1882 р. у с. петросілля брянського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богданове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник заготзерна. заарештований 4 червня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 31 жовтня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 11 квітня 1995 р.

батРак григорій степанович народився 
1916 р. у с. панфіли переяславського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Ізюмсько-
му р-ні Харківської обл. без певних занять, 
мандрівний проповідник. У 1933 р. у Москві 
під слідством органів ОДпУ за к.-р. релігійну 
агітацію. заарештований 26 червня 1936 р. за 
к.-р. релігійну агітацію серед молоді (ст. 5410 
ч. 2 КК УСРР), справу закрито прокурором 
Ізюмського р-ну 10 вересня 1936 р. з направ-
ленням на примусове лікування до Україн-
ської психоневрологічної академії.

баУеР яків кир’янович народився 1911 р. 
у с. Тавежня Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 28 грудня 1934 р. за шкідни-
цтво та антирад. агітацію (статті 549, 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
27 березня 1935 р. (статті 544 ч. 1, 547 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. Реабілітований 26 квіт-
ня 1990 р.

баУман антон михайлович народився 
1899 р. у с. Новоселівка єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Німець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер-хімік Харківського НДІ. заарештований 
26 травня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації в хімічній промисло-
вості (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 28 жовт-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00439 
від 25 липня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 8 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.
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бахиР микола микитович народив-
ся 1898 р. у с. волинка Сосницького пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, осві-
та невідома, позапарт. проживав у с. Липці 
Липецького р-ну Харківської обл. бригадир 
городників радгоспу «Липці». заарештованим 
не був, під слідством Липецького Рв НКвС 
з 6 листопада 1935 р. за к.-р. саботаж і служ-
бу в гайдамаків під час Громадянської війни 
(статті 5413, 5414 КК УСРР), 21 червня 1936 р. 
справу здано в архів УДб ХОУ НКвС через 
те, що обвинуваченого було оголошено в роз-
шук і не знайдено.

бахмУт іван михайлович народився 
1898 р. у с. пушкарне бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1929—1931 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
ХМбІ. заарештований 6 липня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію та «погромні розмови» (статті 
5410 ч. 1, 5617 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у бурейтабі на ст. Із-
вєсткова Амурської залізниці. Справу закрито 
УНКвС по Харківській обл. 16 листопада 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 29 грудня 1939 р.

бахмУтов петро федорович народився 
1870 р. у с. Непхаєво бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер готелю «Інтернаціонал». заарештова-
ний 3 липня 1937 р. як член к.-р. організації 
та за шпигунську роботу (статті 5410 ч. 1, 5411, 
546 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

башинський стефан францович на-
родився 1893 р. у м. житомир житомирського 
пов. волинської губ. поляк, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Садівник ХТз. заарештований 30 липня 
1937 р. за розвідницьку і диверсійну діяльність 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 14 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність висланий за межі 
СРСР. Реабілітований 6 лютого 1970 р.

башкатов гаврило семенович народив-
ся 1889 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, у 1917—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. заступник голови Харківського об-
лвиконкому. заарештований 14 червня 1937 р. 

як член к.-р. терористичної шкідницької ор-
ганізації правих за шкідницьку діяльність 
(статті 5411, 5410 ч. 1, 547 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 1 жов-
тня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 грудня 1956 р.

башкатов гаврило степанович наро-
дився 1897 р. у с. волково Орловської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1918—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. відповідальний інструктор 
обласного бюро всесоюзного товариства со-
ціалістичного обліку. заарештований 28 лю-
того 1936 р. за антирад. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 червня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність і незаконне 
зберігання зброї позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

башкатов федір максимович наро-
дився 1893 р. у стан. бейсуг єйського окр. 
Кубанської обл. Росіянин, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Майстер вагонної дільниці № 4 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
16 грудня 1935 р. за використання портрета 
Голови РНК СРСР тов. Молотова як мішені 
при перевірці мисливської зброї (ст. 70 ч. 2 
КК УСРР), а 30 грудня 1935 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Лінсудом 
півд. залізниці 13 січня 1936 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) виправданий за недоведеності обви-
нувачення.

бедеско олександр миколайович на-
родився 1878 р. у м. Кишинів Кишинівського 
пов. бессарабської губ. Молдованин, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Головний бухгалтер МТС у с. Сень-
кове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
заарештований 10 січня 1935 р. за розвал 
роботи бухгалтерії, саботаж, к.-р. агітацію 
(статті 5410, 5411, 100 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 25 червня 1935 р. 
(статті 5411, 547 КК УСРР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою Найвищого Суду УСРР від 
17 жовтня 1935 р. вважався засудженим за 
статтями 5410 ч. 1, 100 ч. 1 КК УСРР на 3 ро-
ки позбавлення волі у зМУ. Реабілітований 
26 березня 1993 р.

беЗкоРовайний василь григорович 
народився 1897 р. у м. Лебедин Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1934 рр. 
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член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
5-ї взуттєвої фабрики. Нарсудом Червоно-
заводського р-ну м. Харкова 19 січня 1935 р. 
(ст. 70 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі. Термін покарання відбував 
у Харківському бупрі № 1. заарештований 
8 лютого 1935 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 
1935 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 3 роки з поглинен-
ням попереднього вироку. Строк покарання 
відбував у Сибтабі в м. Новосибірськ. Реабілі-
тований 29 липня 1960 р.

беЗРідний леонід григорович народив-
ся 1897 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у сел. 
Шевченкове Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Інструктор з бджільництва Шев-
ченківського райземвідділу. заарештований 
31 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою військового три-
буналу ХвО від 20 грудня 1939 р. (статті 548 
через ст. 19, 5410 ч. 1 КК УРСР) виправданий 
за недоведеності складу злочину з негайним 
звільненням з-під варти.

беЗРУк василь семенович народив-
ся 1893 р. у с. безруки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. безру-
ки Харківської приміської зони. Сторож ст. 
Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештований 
31 січня 1936 р. за нецензурний вислів на 
адресу тов. Леніна (ст. 5410 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 2 березня 1936 р. за-
суджений на 2 роки тюремного ув’язнення. 
Реабілітований 24 лютого 1994 р.

беЗсало тимофій сафонович наро-
дився 1889 р. у с. Рашівка Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1904—1911 рр. 
член РСДРп(б), у 1917—1922 рр. член партії 
боротьбистів. проживав у Харкові. заступ-
ник головного механіка 1-го канатного за-
воду. заарештований 29 листопада 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 4 квітня 1958 р.

беЗсовісний володимир петрович 
див. ÌИНДЮÊ (Ïлюñåíêî) Аíäð³й Ïåòðîâèч 
(Бåçñîâ³ñíèй Âîлîäèìèð Ïåòðîâèч).

беЗсонов федір андрійович народився 
1907 р. у с. йолкіно пермської губ. Росіянин, 

з робітників, освіта незакінчена вища, поза-
парт., до 1935 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Конструктор Діпроста-
лі. заарештований 27 квітня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 січня 1937 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 21 квітня 1951 р. (ст. 35 через ст. 7 КК 
РРФСР) висланий до Красноярського краю 
на 10 років. Реабілітований 12 квітня 1957 р.

беЗУглий петро павлович народився 
1895 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1926—1935 рр. 
член вКп(б). Майстер з ремонту вагонів депо 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештова-
ний 30 грудня 1935 р. за неякісний ремонт ва-
гонів, який не гарантував безпеку руху поїздів 
(ст. 5630 п. «а» КК УСРР), 23 лютого 1936 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито транспортним прокурором 
півд. залізниці 2 червня 1936 р.

бей іван матвійович народився 1888 р. 
у с. Озеряни Лохвицького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, 
у 1917—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Старший бухгалтер будтресту сиг-
налізації та зв’язку півд. залізниці. заарешто-
ваний 18 вересня 1936 р. як член к.-р. офі-
церського фашистсько-повстанського угру-
повання та к.-р. профашистську пропаганду 
(статті 5410 ч. 1, 5411, 196 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 19 січ-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. військовим 
трибуналом ХвО 26 травня 1937 р. (статті 542 

через ст. 17, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 10 травня 1958 р. і 31 травня  
1963 р.

бейЗеР (барський-байзер) йосиф со-
ломонович народився 1900 р. у м. Яремча На-
двірнянського пов. провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. єврей, з мі-
щан, освіта незакінчена вища, член вКп(б), 
у 1922—1931 рр. член компартії польщі, у ми-
нулому член компартії Австрії. проживав 
у Харкові. завідувач відділу редакції газети 
«Нове село». заарештований 16 грудня 1934 р. 
за к.-р. діяльність, зв’язок з УвО та німець-
кою фашистською організацією (статті 548, 
5410 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 квітня 1935 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
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рання відбував у білбалттабі. Реабілітований 
14 квітня 1989 р.

бейт-міллеР анатолій васильович на-
родився 1880 р. у м. полтава полтавської губ. 
Німець, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1897—1905 рр. член РСДРп. проживав 
у сел. високий Харківської приміської зони. 
викладач ХСГІ. Ухвалою особливої наради 
при ДпУ УСРР від 22 липня 1933 р. (ст. 546 
КК УСРР) позбавлений права проживання 
у 12 центральних населених пунктах СРСР 
згідно з 2-м списком наказу ОДпУ № 19/10 
від 11 січня 1930 р. строком на 3 роки. за-
арештований 25 квітня 1935 р. за антирад. 
агітацію та вербування студентів до к.-р. угру-
повання (статті 546, 5411 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом ХвО 22 листопада 1935 р. 
(статті 541 п. «а», 5411 КК УСРР) засуджений 
до розстрілу. Ухвалою верховного Суду СРСР 
від 8 лютого 1936 р. розстріл замінено на 
10 років позбавлення волі у вТТ з конфіска-
цією майна. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 8 грудня 1937 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
17 жовтня 1937 р. Реабілітований 15 жовтня 
1992 р. і 17 травня 1989 р.

бейт-міллеР єлизавета андріївна на-
родилася 1892 р. у м. бламберг, Німеччина. 
Німкеня, з робітників, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживала у сел. високий Хар-
ківської приміської зони. Домогосподарка. 
заарештована 6 травня 1935 р. за шпигунську 
діяльність та як член к.-р. фашистській орга-
нізації (статті 546, 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 22 листопада 1935 р. (статті 
541 п. «а», 5411 КК УСРР) засуджена на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з конфіскацією 
майна. Термін покарання відбувала у пів-
нічсхідтабі. Реабілітована 15 жовтня 1992 р.

беккеР цалеюс олександрович, наро-
дився 1911 р. у колонії відман Саратовської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. Ремонтний робітник 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
29 квітня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
повстанської організації (статті 542 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1989 р.

белановський дмитро костянтинович 
народився 1880 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з дворян, освіта початкова, у 1903—
1918 рр. член РСДРп(м), член вКп(б) 
з 1918 р. Робітник Харківського інституту тва-

ринництва. заарештований 28 серпня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 19 січня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у воркуттабі в Комі АРСР. звільнений 
з-під варти у 1946 р. проживав у будинку пре-
старілих у сел. Хорошеве Харківського р-ну 
Харківської обл., де й помер 1952 р. Реабілі-
тований 31 травня 1963 р.

беленіс леон казимирович народився 
1886 р. у с. Чермокишине віленської губ. 
Литовець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1930—1936 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. пекар кондитерської фабрики 
«жовтень». заарештований 2 жовтня 1936 р. 
за недонесення про к.-р. агітацію (ст. 5412 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
14 листопада 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412, 42 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 10 серпня 1962 р.

белкот ярослав карлович народився 
1884 р. у м. Гусаків провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, 
із священнослужителів, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. без певних занять. 
Ухвалою спеціальної трійки ДпУ УСРР від 
21 березня 1932 р. (ст. 5411 КК УСРР) висла-
ний до Казахстану на 5 років. На засланні пе-
ребував у м. Актюбінськ, працював старшим 
бухгалтером обласного відділення Казахстан-
ського державного кінотресту. звільнений від 
заслання 3 березня 1937 р. заарештований 
14 червня 1937 р. за к.-р. діяльність, зв’язок 
з харківським «увістським» підпіллям (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
як члену к.-р. організації УвО винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 вересня 1958 р.

беляковиЧ василь іванович народився 
1914 р. у Харкові. Українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. Служив 
у с. Комісарове Далекосхідного краю. вій-
ськовослужбовець Ханканського прикордон-
ного загону НКвС. заарештований 16 лютого 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5810 
КК РРФСР) і військовим трибуналом Чер-
вонопрапорної прикордонної та внутрішньої 
охорони Далекосхідного краю по примор-
ській та Уссурійській обл. 15 березня 1937 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі 
у вТТ. Термін покарання відбував у Сибтабі. 
Реабілітований 19 грудня 1996 р.

бельЧинский станіслав степанович 
народився 1893 р. на хут. Маркова Гребля 
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заславського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Костянтинівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Тесля радгоспу ім. паризь-
кої комуни в с. вовківка Кегичівського р-ну. 
У 1935 р. в адміністративному порядку висе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
9 листопада 1935 р. за антирад. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 22 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Термін покарання відбував у Дмит-
табі. Реабілітований 14 жовтня 1992 р.

бендеРський соломон йосифович на-
родився 1882 р. у м. Сімферополь Сімферо-
польського пов. Таврійської губ. єврей, соці-
альне походження невідоме, освіта початкова, 
позапарт., у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. Член артілі «Інвалід». за-
арештований 15 червня 1937 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 6 травня 1989 р.

бендковський ісак мейєрович на-
родився 1897 р. у м. Лодзь Лодзького пов. 
петроковської губ. єврей, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
фабрики «Червона нитка». заарештований 
23 серпня 1935 р. за проникнення до лав пар-
тії з к.-р. метою (ст. 180 КК УСРР), справу за-
крито прокуратурою у спецсправах 20 грудня 
1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

бентковський новомир аскольдо-
вич (килимов володимир іванович) народився 
1900 р. у Дмитрієвському пов. Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Уразово Уразовського 
р-ну Курської обл. Старший бухгалтер 3-ї 
контори кооперативної артілі грабарів «Рем-
буд». заарештований 26 жовтня 1934 р. за 
дезорганізацію роботи на будівництві магі-
стралі Москва—Донбас шляхом хабарництва, 
приписок, махінацій з грішми (ст. 5630 ч. 2 КК 
УСРР) і спецколегією дорожнього суду Мос-
ковсько-Донбаської залізниці 4 квітня 1935 р. 
(ст. 587 з санкції ст. 582 КК РСФРР) засу-
джений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з конфіскацією особистого майна. Реабіліто-
ваний 13 липня 1995 р.

бень трохим максимович народився 
у 1910 р. у с. Чережинівка Уманського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник на будівництві Управління нормуваль-
них робіт № 115. заарештований 24 грудня 

1934 р. за терористичну агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
20 лютого 1935 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Ухвалою верховного Суду УСРР 
від 5 квітня 1935 р. вважався засудженим за 
статтями 5410 ч. 1, 68 ч. 3 КК УСРР з зараху-
ванням попереднього ув’язнення до терміну 
покарання. Реабілітований 28 липня 1993 р.

беняк клавдія миколаївна народила-
ся 1897 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. по-
мічник бухгалтера Харківської обласної бази 
Швейзбуту. заарештована 19 червня 1937 р. 
як дружина засудженого за шпигунську ді-
яльність, справу закрито УДб УНКвС по 
Харківькій обл. 31 березня 1938 р.

беР ернст якович (якубович) народився 
1902 р. у м. вільно віленської губ. єврей, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт., у 1925—1934 рр. член компартії Німеч-
чини. проживав у Харкові. Робітник фабрики 
ім. Фрунзе. заарештований 30 липня 1937 р. 
за шпигунську діяльність та профашистську 
агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 28 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00439 
від 25 липня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 8 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

беР ізраїль якович народився 1892 р. 
у м. Крюків Кременчуцького пов. полтав-
ської губ. єврей, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1916—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. зубний технік 12-ї місь-
кої поліклініки. заарештований 18 липня 
1937 р. як член антирад. організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), а 19 червня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито УДб УНКвС УНКвС по 
Харківькій обл. 27 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР).

беРвицький-ваРфаломєєв олек-
сандр арсенович народився 1894 р. у с. брат-
ське єлисаветградського пов. Херсонської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт., у 1917—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Керівник кафедри Харків-
ського інституту червоної професури. зааре-
штований 2 липня 1934 р. за к.-р. діяльність 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 1 квітня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. з місць ув’язнення етапований до 
Києва в розпорядження УДб НКвС УСРР. 
25 листопада 1936 р. порушено справу за 
участь у троцькістській терористичній органі-
зації (статті 548, 5411 КК УСРР). військовою 
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колегією верховного Суду СРСР 8 березня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 8 березня 1937 р. 
у Москві. Реабілітований 12 жовтня 1957 р.

беРгеР готфрід готфрідович народився 
1902 р. у колонії Нестеліївка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. заарештований 
12 лютого 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації (статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 
КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 через ст. 17, 
549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

беРдников василь павлович народив-
ся 1907 р. у с. Ржавець Курської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Інструктор-наладчик 
ХТз. заарештований 22 червня 1937 р. за 
шкідницьку діяльність (статті 547, 5410 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 17 жовтня 
1938 р. (статті 5410 ч. 1, 97 КК УРСР) засу-
джений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 9 листопада 1992 р.

беРебеня іван давидович народився 
1906 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1931—
1936 рр. член вКп(б). Служив у Читинській 
обл. Командир взводу регулювання 11-го мех. 
корпусу 6-ї мех. бригади забайкальського вій-
ськокругу. заарештований 22 квітня 1937 р. за 
приховування справжнього прізвища — Ко-
сухін та соціального походження — куркуль 
та к.-р. троцькістську агітацію (статті 169 
ч. 2, 5810 КК РРФСР) і 68-м військовим три-
буналом 13 лютого 1939 р. (ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у північпечтабі 
в Комі АРСР. заарештований 17 листопа-
да 1942 р. і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 19 червня 1943 р. (статті 582, 
5810 ч. 2, 5811 КК РРФСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 12 жовтня  
1996 р.

беРеЖний борис іванович народився 
1909 р. у сел. попасна бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, із робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Хпз. заарештований 9 грудня 
1934 р. за терористичні настрої (ст. 548 КК 
УСРР), справу закрито ХОУ НКвС 1 лютого 
1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). 

беРеЖний микола степанович наро-
дився 1895 р. у с. Шандриголове Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., у 1921—1936 рр. 
член вКп(б). Служив у м. ворошиловськ 
Орджо нікідзевського краю. Начальник штабу 
22-ї стріл. дивізії, полковник. заарештова-
ний 11 квітня 1937 р. за зв’язок з троцькіст-
ським підпіллям та к.-р. роботу (ст. 5810 КК 
РРФСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 25 грудня 1937 р. (статті 588, 
5811 КК РРФСР) засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
26 грудня 1937 р. у м. ворошиловськ Орджо-
нікідзевського краю. Реабілітований 5 квітня  
1958 р.

беРеЖний федір семенович народився 
1880 р. у с. Ржавець Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Лідне Харків-
ської приміської зони. завгосп школи № 93 
і сторож Ліднянської церкви. заарештований 
3 листопада 1935 р. за антирад. агітацію і збе-
рігання записника з к.-р. записами (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), спецколегією Харківського 
облсуду 9 лютого 1936 р. засуджений на 7 ро-
ків позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
раженням у правах на 5 років. Реабілітований 
7 грудня 1993 р.

беРеЗін юлій петрович народився 
1891 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латиш, 
з робітників, освіта вища, у 1912—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Голов-
ний інженер Хвбз. заарештований 8 липня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської організації 
та за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), у серпні 1937 р. етапований для по-
дальшого слідства до Києва в розпоряджен-
ня УДб НКвС УРСР. військовою колегією 
верховного Суду СРСР 1 листопада 1937 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений до роз-
стрілу з конфіскацією майна. Розстріляний 
2 листопада 1937 р. у Києві. Реабілітований 
16 липня 1957 р.

беРеЗницький михайло григорович 
народився 1898 р. у м. павлоград павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. єврей, 
з робітників, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1920—1922 рр. член РКСМ, у 1919—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Референт Харківського держпідприємства 
Облхаторгу. заарештований 24 червня 1936 р. 
за к.-р. антипартійну діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 23 вересня 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Реабілітований 
13 березня 1959 р.
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беРеЗов лев наумович народився 
1904 р. у м. Радомишль Радомишльського 
пов. Київської губ. єврей, з торговців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Стар-
ший науковий співробітник Харківського 
НДІ вугільної промисловості. заарештований 
28 лютого 1936 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 3 червня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Далекосхідному 
краї. Розстріляний 8 жовтня 1937 р. за ухва-
лою трійки при УНКвС по Дальбуду від 6 ве-
ресня 1937 р. Реабілітований 26 квітня 1989 р. 
і 21 червня 1956 р.

беРеЗовський георгій сергійович на-
родився 1894 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, у 1930—
1937 рр. член вКп(б). Начальник відділу 
постачання Держіподрому. заарештований 
17 березня 1937 р. як член антирад. теро-
ристичної організації правих (статті 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 31 грудня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у в’язниці з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
помер 25 квітня 1950 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 листопада 1957 р.

беРеЗовський яків степанович на-
родився 1878 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Куп’янського педагогіч-
ного технікуму. позбавлений виборчих прав. 
за арештований 28 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 18 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 квітня 1989 р.

беРковиЧ григорій павлович народив-
ся 1909 р. у м. Херсон Херсонської губ. єврей, 
з робітників, освіта середня, член вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Студент ХІФ. 
заарештований 30 серпня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито Харківським облпрокурором 
у спецсправах 5 березня 1937 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР).

беРнт фрідріх фрідріхович народився 
1906 р. у волинській губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Мальцівка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Тесля радгоспу «Соціалістична перемо-
га». У 1935 р. в адміністративному порядку 

виселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 29 червня 1936 р. за к.-р. профашист-
ську діяльність, зв’язки з закордонними к.-р. 
організаціями та німецьким консульством 
у Києві (статті 544, 5410 ч. 2 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 11 жовтня 1936 р. (статті 
544, 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання від-
бував у Картабі. Карагандинським облсудом 
16 жовтня 1942 р. (ст. 5810 ч. 2 КК РРФСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 30 грудня 1965 р.

бесєдін павло ілліч народився 1882 р. 
у с. Дементіївка Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав на хут. Комишуваха Харківської 
приміської зони. Чорнороб тарної бази № 3 
Харківплодовочу. заарештований 22 серпня 
1936 р. за к.-р. агітацію та терористичні тен-
денції (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 19 грудня 1936 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 4 грудня 1993 р.

бесєдін хома іванович народився 
1905 р. у с. Руська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Руська 
Лозова Липецького р-ну Харківської обл. по-
денник. У 1931 р. розкуркулений. У 1933 р. 
майно конфісковано. заарештований 23 січня 
1937 р. як член к.-р. угруповання церковників 
та за антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 21 серпня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 13 серпня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 10 серпня 1938 р. Реабілітований 31 бе-
резня 1989 р. і 11 липня 1964 р.

бєдін микола васильович народився 
1905 р. і проживав у Харкові. [Українець], 
з робітників, освіта початкова., позапарт., 
у 1926—1928 і 1929—1935 рр. член вКп(б). 
Начальник зміни цеху ХЕМзу. Ухвалою осо-
бливої наради при колегії ОДпУ від 2 березня 
1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) позбавлений волі 
у концтаборі на 3 роки, а ухвалою від 17 трав-
ня 1929 р. дозволене вільне проживання на 
території СРСР. заарештований 26 лютого 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 червня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував в Ухтпечтабі в сел. Чиб’ю Ко-
мі АРСР. Реабілітований 25 листопада 1988 р.
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бєлєвцов гнат корнійович народився 
1887 р. у с. Гусарівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гусарівка 
балаклійського р-ну. Харківської обл. завгосп 
колгоспу ім. ворошилова. заарештований 
31 травня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

бєлєвцов кузьма тимофійович наро-
дився 1889 р. у с. велика бабка вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
ім. Шевченка № 2 у Старосалтівському р-ні 
Харківської обл. Тесля радгоспу. заарешто-
ваний 26 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 30 грудня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

бєлєвцов онисим парфентійович на-
родився 1896 р. у с. Гусарівка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гусарівка балаклійського р-ну. Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. ворошилова. 
заарештований 31 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

бєликов микола якович народився 
1876 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
священнослужителів, освіта середня спеці-
альна, позапарт. безробітний. заарештований 
23 жовтня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 5 лютого 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у зМУ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 8 грудня 1993 р.

бєлкін данило (гершон) давидович на-
родився 1897 р. у м. Клинці Суразького пов. 
Чернігівської губ. єврей, соціальне походжен-
ня невідоме, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник сільгоспсектору Харків-
ського облплану. заарештований 11 лютого 
1937 р. як член шкідницької організації (стат-
ті 547, 5410, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. 
(статті 547 через ст. 17, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 10 років позбавлення волі 
у в’язниці з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. постановою слідчасти-
ни УНКвС по Харківської обл. від 16 серпня 

1940 р. вирок скасовано, справу передано по 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
24 березня 1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
Реабілітований 13 серпня 1993 р.

бєлоУсов дмитро миколайович наро-
дився 1901 р. у с. базарний Сизган Кар-
сунського пов. Симбірської губ. Росіянин, 
із купців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач ХІНГ. заарештований 
24 квітня 1935 р. як член к.-р. угруповання 
(статті 542, 5410, 5411 КК УСРР). Спецколегі-
єю Харківського облсуду 23 листопада 1935 р. 
матеріали справи відокремлено, направлено 
на дослідування, рішення в справі відсутнє.

бєлявський андрій тихонович на-
родився 1897 р. у м. Орша Оршанського 
пов. Могильовської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня спеціальна, кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. безробітний, 
у минулому інспектор стріл. охорони півд. 
залізниці. заарештований 7 грудня 1935 р. 
на вимогу Тв УНКвС Азово-Чорноморсько-
го краю за троцькізм (ст. 5810 КК РСФРР), 
17 грудня 1935 р. етапований до в’язниці 
м. Ростова-на-Дону. звільнений з-під варти 
26 березня 1936 р. з направленням справи 
до УДб ХОУ НКвС для подальшої опера-
тивної розробки. Справу закрито військовою 
прокуратурою військ НКвС Харківської обл. 
2 грудня 1939 р. за недоведеності обвинува-
чення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бєляєв лев семенович народився 1902 р. 
у м. златопіль Київської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. відповідальний виконавець групи 
постачання тресту буфетів півд. залізниці. 
заарештований 27 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 8 жовтня 1936 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР) зі звільненням з-під варти.

бєляєв олександр федорович народив-
ся 1882 р. у м. Ряжськ Рязького пов. Рязан-
ської губ. Росіянин, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на ст. Слатине півд. 
залізниці. Начальник станції. заарештований 
30 квітня 1937 р. за к.-р. агітацію, терорис-
тичні помисли щодо членів уряду (ст. 5410 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 2 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки, за ст. 547 КК УРСР 
виправданий. помер 25 липня 1942 р. в Ів-
дельтабі в Свердловській обл. Реабілітований 
5 листопада 1957 р.

бєляєв опанас олексійович народився 
1902 р. у с. берека зміївського пов. Хар-
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ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, у 1925—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. виконроб тресту зеле-
них насаджень. У 1928—1929 рр. під слідством 
ДпУ УСРР за к.-р. троцькістську діяльність. 
заарештований 25 липня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
10 квітня 1938 р. Реабілітований 8 лютого 
1963 р. і 24 грудня 1962 р.

бєляєв павло миколайович народився 
1905 р. Місце народження, національність та 
освіта невідомі, з міщан, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач Харківського відділення 
газети «за пищевую индустрию». заарештова-
ний 3 жовтня 1936 р. як член к.-р. троцькіст-
ської організації та за антирад. агітацію (статті 
5410, 5411 КК УСРР). за постановою заступ-
ника прокурора в спецсправах Харківської 
обл. від 14 червня 1938 р. переданий під опіку 
матері у зв’язку з психічним захворюванням.

бєляєв петро іванович народився 
1908 р. у м. білосток білостоцького пов. Грод-
ненської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Крапивне 
Климовського р-ну західної обл. Чорнороб 
на лісозаготівлях. Ухвалою особливої нара-
ди при колегії ОДпУ у 1932 р. за антирад. 
троцькістську діяльність висланий на 3 роки 
з забороною проживання у 12 центральних 
населених пунктах згідно з 2-м списком на-
казу ОДпУ № 19/10 від 11 січня 1930 р., але 
від вислання ухилився. проживав у Харкові, 
працював на 5-й взуттєвій фабриці. зааре-
штований 4 липня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5810 КК РСФРР), 29 серпня 1936 р. для 
подальшого слідства етапований до Харкова 
у розпорядження УДб ХОУ НКвС і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 жовтня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 11 квітня 1958 р.

биковський андрій самійлович на-
родився 1886 р. у с. верхня воєгоща Риль-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер-інструктор 
все української контори тресту «Техніка без-
пеки». У 1919—1920 рр. 6 місяців перебував 
під слідством Харківської губЧК за к.-р. ді-
яльність, рішення в справі відсутнє. зааре-
штований 19 листопада 1936 р. як член к.-р. 

офіцерської повстанської організації (ст. 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
26 травня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. помер 
1956 р. Реабілітований 10 травня 1958 р.

биковцов федір петрович народив-
ся 1879 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1921 рр. член РКп(б). Робітник 
ХпРз. заарештований 3 квітня 1936 р. за 
підрив державної промисловості та антирад. 
агітацію (статті 547, 5410 ч. 2 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці в спецскладі 21 червня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
1,5 роки позбавлення волі у в’язниці. Реабілі-
тований 28 жовтня 1993 р.

бислюк микола михайлович народив-
ся 1907 р. у м. Рибінськ Рибінського пов. 
Ярославської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт., член 
вЛКСМ. проживав у сел. балаклія бала-
клійського р-ну Харківської обл. Начальник 
планово-виробничого відділу військового 
арт. складу № 29. заарештований 6 вересня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 5 жовтня 1937 р. (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 6 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 11 лютого 1958 р.

биховець андрій микитович народився 
1903 р. у с. Остапівка Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1924—1932 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
Харківського педінституту. заарештований 
27 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито Спв УДб 
ХОУ НКвС 8 грудня 1936 р.

бицюРа сергій олексійович народився 
1911 р. у с. Рубіжне вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Охорон-
ник ХЕМзу. заарештований 17 червня 1935 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 25 серп-
ня 1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 11 травня 1990 р.

биЧенков георгій сергійович народив-
ся 1888 р. у с. Хариново Рославльського пов. 
Смоленської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1912—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Керуючий Харківського 
відділення тресту «Обленергобуд». заарешто-
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ваний 11 січня 1937 р. як член к.-р. організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 13 черв-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі, де й по-
мер 3 грудня 1941 р. Реабілітований 20 липня 
1956 р.

бібеРін олександр олександрович наро-
дився 1888 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. Старший 
бухгалтер депо потягів ст. Харків-Сорт. півд. 
залізниці. заарештований 3 лютого 1935 р. 
як к.-р. елемент (статті 5410, 5621 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 10 березня 1935 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Реабілітований 
26 червня 1991 р.

бібік іван тимофійович народився 1916 р. 
у с. Кутьки Гадяцького пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Учень Харківського тех-
нікуму журналістики. заарештований 22 груд-
ня 1934 р. як член к.-р. групи та за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 23 травня 1935 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Розстріляний за 
ухвалою трійки УНКвС по Далекосхідному 
краю від 15 жовтня 1937 р., дата розстрілу 
невідома. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

бібік сергій дмитрович народився 1906 р. 
у м. Хорол Хорольського пов. полтавської 
губ. Українець, з робітників, освіта середня, 
позапарт., у 1921—1928 рр. член вЛКСМ. 
проживав у м. воронеж воронезької обл. 
Технік-нормувальник Моршанської МТС. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОД-
пУ від 11 лютого 1929 р. позбавлений волі на 
3 роки, а ухвалою від 26 липня 1929 р. попе-
реднє рішення скасовано з дозволом вільного 
проживання на території СРСР. Ухвалою осо-
бливої наради при колегії ОДпУ від 5 червня 
1931 р. (статті 5810 ч. 1, 5811 КК РСФРР) 
позбавлений волі на 3 роки, а ухвалою від 
14 грудня 1931 р. на зміну попереднього рі-
шення висланий до м. воронеж на 3 роки. 
заарештований 21 квітня 1935 р. як троцькіст, 
що залишився на троцькістській платформі 
і проводить к.-р. пропаганду, і для подаль-
шого слідства етапований до Харкова в роз-
порядження УДб ХОУ НКвС. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 20 жовтня 
1935 р. як член к.-р. групи позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі в сел. Чиб’ю Комі автоном-
ної обл. Реабілітований 13 березня 1964 р.

бібіков антон іванович народився 
1900 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
до 1935 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник кондитерської фабрики «жовтень». 
заарештований 19 серпня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 14 листопада 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5412, 42 КК УСРР) засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у віддалених 
вТТ. Термін покарання відбував у Сибтабі, 
звідки втік 24 липня 1937 р. На 1940 р. про-
живав в Омській обл. під прізвищем Андреєв 
Антон васильович. військовим трибуналом 
військ НКвС північно-печорської заліз-
ничної магістралі 6 грудня 1941 р. (ст. 5814 
КК РРФСР) засуджений до розстрілу. помер 
5 лютого 1942 р. у воркуттабі у Комі АРСР. 
Реабілітований 10 серпня 1962 р.

бігУн петро софронович народився 
1895 р. у с. Яворів Турківського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1924—1926 рр. член КпЧ, у 1928—1931 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. Люботин Хар-
ківської приміської зони. Технік Холодотран-
спорту ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. за-
арештований 26 серпня 1928 р. за збирання 
матеріалів шпигунського характеру (ст. 546 
КК УСРР), справу закрито особливою нара-
дою при колегії ДпУ УСРР 5 грудня 1928 р. 
зі звільненням з-під варти. заарештований 
10 травня 1936 р. як член к.-р. організації, 
за зв’язок з закордоном (статті 544, 5410 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 4 вересня 
1936 р. виправданий. Ухвалою транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 22 березня 
1937 р. справу направлено на новий розгляд. 
Лінсудом півд. залізниці 19 вересня 1937 р. 
засуджений на 10 років тюремного ув’язнення 
з пораженням у правах на 5 років. Реабіліто-
ваний 28 жовтня 1993 р. та 20 вересня 1958 р.

бідило олександр іванович народився 
1906 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Мурафа Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Робітник 
Мурафського цукрового заводу. заарешто-
ваний 14 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 8 грудня 1936 р. (ст. 691 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 6 місяців примусових робіт з за-
рахуванням попереднього ув’язнення у термін 
покарання. Реабілітований 6 вересня 1994 р.

бідний іван васильович народився 
1885 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Інструк-
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тор Хпз. заарештований 15 вересня 1936 р. 
як член к.-р. угруповання (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 4 листопада 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

бідУсенко єфросинія прокопівна 
народилася 1900 р. у слоб. Сватове-Лучка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українка, 
з торговців, освіта початкова, позапарт. про-
живала в с. піски Ізюмського р-ну Харківської 
обл. без певних занять, черниця. заарештова-
на 18 квітня 1934 р. за антирад. агітацію з ви-
користанням релігійних переконань населен-
ня (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 23 травня 
1934 р. вислана до Казахстану на 3 роки. за-
арештована 3 квітня 1936 р. як член церков-
ного угруповання та к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 13 серпня 
1936 р. засуджена на 5 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. Реабі-
літована 26 жовтня 1989 р. і 11 травня 1990 р.

білан олександр матвійович народився 
1900 р. у с. ведмедівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1930—1935 та 1936—
1937 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. Головний агроном бурякотресту. 
У 1932 р. нарсудом Карлівського р-ну за не-
виконання плану хлібозаготівлі засуджений 
на 1 рік позбавлення волі умовно. заарешто-
ваний 9 липня 1937 р. як член к.-р. терорис-
тичної шкідницької організації правих та за 
шкідницьку діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1, 
547 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 28 листопада 1956 р.

білаш михайло дмитрович народився 
1908 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
вагонного депо ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований у стаціонарі залізничної лі-
карні 25 липня 1937 р. Оп Тв ГУДб НКвС ст. 
Основа півд. залізниці за доносом про прове-
дення антирад. агітації серед хворих і лінсу-
дом півд. залізниці 15 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Термін покарання відбував у в’яттабі. 
Ухвалою залізничної колегії верхов ного Суду 
СРСР від 7 травня 1940 р. вирок скасова-

но, справу передано на новий розгляд суду 
зі стадії попереднього слідства. Справу за-
крито вДТв НКвС ст. Основа 28 лютого 
1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), але 14 бе-
резня 1941 р. справу передано до слідчастини 
УНКДб по Харківській обл. Харківським обл-
судом 2 серпня 1942 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 20 липня 1963 р.

білашенко мартин кіндратович на-
родився 1888 р. у с. Мошни Черкаського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осикове 
Лозно-Олександрівського р-ну Сталінської 
обл. бригадир 3-ї контори кооперативної ар-
тілі грабарів «Рембуд». У 1932 р. майно кон-
фісковано. заарештований 14 жовтня 1934 р. 
за дезорганізацію роботи на будівництві ма-
гістралі Москва—Донбас (ст. 5630 КК УСРР) 
і спецколегією дорожнього суду Московсько-
Донбаської залізниці 4 квітня 1935 р. (ст. 587 

з санкції ст. 582 КК РСФРР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з конфіска-
цією майна. Реабілітований 13 липня 1995 р.

біленко Залман-Зіновій якович, наро-
дився 1909 р. у м. Ромни Роменського пов. 
полтавської губ. єврей, з робітників, освіта 
вища, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. завідувач відділу газети 
«Ленінська зміна». заарештований 8 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 2 жовтня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Ухвалою спецколегії верховного Cуду УРСР 
від 31 жовтня 1937 р. вирок облсуду скасова-
но, справу закрито (ст. 302 ч. 1 КпК УРСР).

біленко іван митрофанович народився 
1895 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Контро-
лер Харківського радіозаводу. заарештований 
29 квітня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 28 вересня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки. Ухвалою спецколегії верхов-
ного Суду УРСР від 31 жовтня 1937 р. вирок 
суду скасовано, справу передано на додаткове 
розслідування зі стадії досудового слідства. 
Особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 квітня 1989 р.

білецький євстратій іванович наро-
дився 1889 р. у м. Гоголеве Остерського пов. 
Чернігівської губ. Національність та соціаль-
не походження невідомі, освіта початкова, 
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у 1919—1920 рр. член УКп, член вКп(б) 
з 1924 р. проживав у сел. балаклія бала-
клійського р-ну Харківської обл. Директор 
радгоспу «п’ятигорськ». заарештованим не 
був, під слідством балаклійського Рв НКвС 
з 21 серпня 1935 р. за приховування факту 
служби у гетьмана та вступ до лав партії об-
манним шляхом. Рішення в справі відсутнє.

білецький микола терентійович наро-
дився 1897 р. у с. Ганнівка Ананьївського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського верстато-інструментального за-
воду. заарештований 27 квітня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 4 серпня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 21 травня 1992 р.

білецький севастян іларіонович наро-
дився у м. вовчанськ вовчанського пов. Хар-
ківської губ., рік народження невідомий. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. Сторож вовчанської міськра-
ди. заарештований 14 квітня 1937 р. як член ан-
тирад. сектантської організації (статті 5410 ч. 2, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

білий леонід федорович народився 
1914 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. Художник 
завкому ХЕМзу. заарештований 3 листопа-
да 1935 р. за антирад. агітацію і поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 13 лютого 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ. Реабілітований 22 липня 1994 р.

білик архип іванович народився 1887 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Андріївка балаклійського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одно осібник. 
У 1933 р. майно конфісковано. заареш-
тований 28 березня 1936 р. як член антирад. 
угруповання та за антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
26 червня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

білик лука іванович народився 1912 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. петрівське бала-

клійського р-ну Харківської обл. Чоботар. 
заарештований 11 вересня 1934 р. за вбивство 
члена правління колгоспу (ст. 548 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
Укрвійськокругу 5 березня 1935 р. (ст. 548 КК 
УСРР з санкції ст. 542 ч. 2 КК УСРР) засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 2 роки та конфіскацією 
майна. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 16 березня 1935 р. вирок ска-
совано, справу направлено на новий розгляд 
зі стадії попереднього слідства. військовим 
трибуналом ХвО 15 серпня 1935 р. виправда-
ний за недоведеності злочину.

білиЧенко іван лаврентійович наро-
дився 1887 р. у с. Мала писарівка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мала писарівка золочівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Маяк ленініз-
му». заарештований 5 березня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 16 червня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 29 березня 1990 р.

білиЧенко калістрат омелянович 
народився 1903 р. у с. вільхуватка зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1934 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у с. вільхуватка Савинського р-ну Харківської 
обл. Робітник ДАРДз № 2 у сел. балаклія. 
заарештований 28 вересня 1935 р. за вбив-
ство сількора, уповноваженого Морозівської 
сільради (ст. 548 КК УСРР), справу закрито 
військовим слідчим військової прокуратури 
ХвО 9 липня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

білиЧенко леонтій омелянович наро-
дився 1910 р. у с. вільхуватка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільху-
ватка Савинського р-ну Харківської обл. 
Охоронець ІпРз. заарештований 28 вересня 
1935 р. за вбивство сількора, уповноваже-
ного Морозівської сільради (статті 548, 5629 
КК УСРР), справу закрито Савинським Рв 
НКвС 2 жовтня 1935 р. (ст. 4 КпК УСРР).

білобРам микола степанович наро-
дився 1896(97) р. у м. Львів Львівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
і завідувач кабінету моторобудування ХАІ. за-
арештований 11 червня 1937 р. за належність 
до к.-р. націоналістичного підпілля та к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
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і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
24 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 травня 1960 р.

білобРинь іван іванович народився 
1918 р. у с. Іванівка Херсонської губ. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник будів-
ництва при ХТз. заарештований 3 лютого 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію та 
розповсюдження віршів націоналістичного 
змісту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 16 квітня 1937 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 8 грудня 1993 р.

білогУб іван михайлович народився 
1913 р. у м. Костянтиноград Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, у 1930—1931 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. викладач Хар-
ківського бібліотечного інституту. заарешто-
ваний 29 квітня 1937 р. за к.-р. профашист-
ську діяльність, терористичні наміри і Харків-
ським облсудом 7 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Тер-
мін покарання відбував у Комі АРСР, двічі за-
суджувався за спроби втечи. після звільнення 
з-під варти проживав у м. Луганськ Луган-
ської обл. Реабілітований 28 листопада 1964 р.

білодідов володимир пилипович на-
родився 1901 р. у с. бориславське єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, у 1932—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Технолог заво-
ду «Серп і молот». заарештований 14 лютого 
1937 р. як член к.-р. групи (статті 5411, 542 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 23 трав-
ня 1937 р. (статті 541 п. «а», 542, 549 через 
ст. 17, 5411 КК УСРР) засуджений до розстрі-
лу. Розстріляний 11 липня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 березня 1958 р.

білокінь савелій семенович народився 
1890 р. у с. василенкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. василен-
кове печенізького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Світовий жовтень». заарештова-
ний 30 грудня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 2 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 26 травня 1995 р.

білокопитов іван леонтійович наро-
дився 1898 р. у с. башкирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у с. башки-
рівка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Найманий робітник 5-ї танкової бригади. за-
арештований 26 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 21 жовтня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 22 липня 1994 р.

білокопитов семен миколайович на-
родився 1912 р. у м. Охтирка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1932 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Комір-
ник 12-го заводу Управління «Головхліб». 
заарештований 23 червня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 26 вересня 
1937 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у в’язниці з обмеженням прав на 5 років. 
Термін покарання відбував у [північсхідтабі]. 
військовим трибуналом [Далекосхідного вій-
ськового округу] 1 листопада 1941 р. за к.-р. агі-
тацію засуджений до розстрілу. Розстріляний 
12 січня 1942 р. у Хабаровському краї. Реабі-
літований 30 серпня 1993 р. і 18 квітня 1996 р.

білокРиницький семен михайлович 
народився 1902 р. у м. Радомишль Радомишль-
ського пов. Київської губ. єврей, з міщан, 
освіта вища, у 1922—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Керуючий тресту «Ха-
ренерго». заарештований 27 травня 1937 р. як 
член к.-р. організації та за шкідницьку роботу 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 10 груд-
ня 1937 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1957 р.

білоноЖко іван никифорович наро-
дився 1887 р. у с. Новокиївка Катерино-
славського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новоолександрівка близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«КІМ». заарештований 21 червня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 4 вересня 1936 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
14 грудня 1989 р.

білопольський микола олександро-
вич див. ДÓБÊО Гîðä³й Оñòàïîâèч (Б³лîïîлü-
ñüêèй Ìèêîлà Олåêñàíäðîâèч).

білоУс григорій іванович народився 
1894 р. на хут. Топольський Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав на хут. бурха-
нове Ізюмського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона хвиля». заарештований 
5 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 20 лютого 
1937 р. направлений на примусове лікування 
до Українського психоневрологічного інсти-
туту. Реабілітований 22 липня 1994 р.

білоУс дем’ян григорович народився 
1899 р. у с. Дягівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дягівка близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. будьонного. за-
арештований 19 липня 1935 р. за провину, що 
стала причиною пожежі комбайну (статті 75, 
754 КК УСРР), а 5 жовтня 1935 р. звільнений 
з-під варти. Нарсудом близнюківського р-ну 
24 жовтня 1935 р. (ст. 754 КК УСРР) засудже-
ний на 6 місяців примусових робіт.

білоУс іван пилипович народився 
1914 р. у с. Леб’яже зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у радгоспі НКвС №5 
«Індустріальний» у Чугуївському р-ні Харків-
ської обл. Робітник радгоспу. заарештований 
21 травня 1935 р. за те, що зірвав зі стіни агіта-
ційний плакат та портрет тов. Кірова (ст. 5410 
КК УСРР), і Харківським облсудом 2 липня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. На 1994 р. проживав у с. верхньо-
зорянське Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 4 серпня 1994 р.

білоУс кузьма назарович народив-
ся 1873 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник МТС. заарештований 4 листопада 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 6 січня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 26 травня 1995 р.

білоУс микола петрович народився 
1920 р. у с. Олександрія Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у с. Старий Мерчик богодухівсько-
го р-ну Харківської обл. Учень Старомер-
чицького ветеринарно-зоотехнічного техніку-
му. заарештований 2 березня 1937 р. за анти-
рад. розмови і вірші (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 11 вересня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 21 липня 1994 р.

білоУс михайло григорович народився 
1901 р. у с. Дягівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дягівка близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Голова колгоспу ім. будьонного. 
У 1929—1930 рр. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 19 липня 1935 р. за обман під 
час вступу на посаду голови колгоспу, пору-
шення трудової дисципліни та провину, що 
стала причиною пожежі комбайну (статті 754, 
97, 165 ч. 1 КК УСРР), і нарсудом близнюків-
ського р-ну 24 жовтня 1935 р. (статті 754, 97 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 2 роки. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд 
24 жовтня 1935 р.

білоУс тихін андрійович народився 
1896 р. у с. Михайлівка Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківської навчально-модель-
ної деревообробної фабрики. заарештований 
5 лютого 1937 р. за к.-р. пропаганду терорис-
тичного характеру в буфеті ст. Харків-пас. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці 25 березня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) 
засуджений на 2 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 23 березня 1992 р.

білоУсов дмитро миколайович наро-
дився 1901 р. у с. базарний Сизган Карсун-
ського пов. Симбірської губ. Національність 
невідома, з фабрикантів, освіта вища, поза-
парт., у 1920—1925 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. працівник Харківського 
робітничого університету та ХІНГ. заарешто-
ваний 24 квітня 1935 р. за добровільну службу 
в армії Колчака, к.-р. діяльність (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР), справу закрито за-
ступником прокурора в спецсправах 19 січня 
1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

білоцеРківський іон пантелійович 
народився 1888 р. у с. ведмедівка Чигирин-
ського пов. Київської губ. єврей, з міщан, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Осикове 
Лозно-Олександрівського р-ну Сталінської 
обл. бригадир 3-ї контори кооперативної ар-
тілі грабарів «Рембуд». У 1932 р. майно кон-
фісковано. заарештований 14 жовтня 1934 р. 
за дезорганізацію роботи на будівництві ма-
гістралі Москва—Донбас (ст. 5630 ч. 2 КК 
УСРР) і спецколегією дорожнього суду Мос-
ковсько-Донбаської залізниці 4 квітня 1935 р. 
(ст. 587 з санкції ст. 582 КК РСФРР) засудже-
ний на 8 років позбавлення волі у вТТ. Реабі-
літований 13 липня 1995 р.
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білоЧкин федір хомич народився 
1877 р. і проживав у Харкові. Українець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. пенсіонер. 
заарештований 16 липня 1937 р. як член к.-р. 
монархічної організації та за зв’язки з іно-
земним консульством (статті 546, 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

білошенко григорій мойсейович на-
родився 1913 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт., у мину-
лому член вЛКСМ. Служив у м. проскурів 
Кам’янець-подільської обл. Червоноармі-
єць 4-го окремого залізничного батальйону. 
заарештований 28 березня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом 1-го кінного корпусу 
КвО 21 травня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 2 листопада 1992 р.

білУха андріян іванович народився 
1914 р. у с. Сінне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1936—1937 рр. член 
вЛКСМ. Служив у [Київській обл.]. Червоно-
армієць 299-го стріл. полку 100-ї стріл. дивізії. 
заарештований 25 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом 8-го стріл. корпусу КвО 22 трав-
ня 1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 16 жовтня 1996 р.

білУха максим данилович народився 
1895 р. у с. Дар-Надежда Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на дільниці «Червона» свинорадгоспу 
«Кегичівка» Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Робітник свинорадгоспу. заарештований 
25 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
16 листопада 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

білянський андрій якович народився 
1894 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Савинці 
Савинського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Ізюм північно-Донецької залізниці. Лін-
судом північно-Донецької залізниці у 1934 р. 
(ст. 5630 КК УСРР) засуджений на 2 роки по-
збавлення волі в концтаборі. заарештований 

30 липня 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
групи та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Ста-
лінській обл. 7 вересня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл з конфіскацією майна. Роз-
стріляний 27 вересня 1937 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 29 березня 1957 р.

більд віллібальд юлійович народився 
1867 р. у м. Ейслейбен земля Саксонія Коро-
лівства прусія. Німець, з міщан, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. пенсіонер. 
заарештований 30 липня 1937 р. за розвіду-
вальну та диверсійну діяльність на користь 
Німеччини (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 14 грудня 1937 р. висланий за межі СРСР. 
Реабілітований 16 травня 1989 р.

більЧенко петро федорович народив-
ся 1902 р. у с. білий Колодязь вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бі-
лий Колодязь вовчанського р-ну Харківської 
обл. Робітник білоколодязького радгоспу. 
заарештований 11 вересня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (статті 5410, 75 ч. 2, 70 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 3 січня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 24 листопада 
1961 р.

більЧенко сергій дмитрович народив-
ся 1892 р. у м. зіньків зіньківського пов.  
полтавської губ. Українець, із священно-
служителів, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у Харкові. Рахівник ХЦз 
«Комсомолець». У [1929 р.] як священик по-
збавлений виборчих прав. У 1929 р. пере-
бував під слідством органів ДпУ за ст. 5410 
КК УСРР, рішення в справі відсутнє. за-
арештований 8 березня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
транспортною прокуратурою півд. залізниці 
16 червня 1936 р. за недоведеності обвинува-
чення (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

біневиЧ григорій олександрович на-
родився 1895 р. у м. брацлав брацлавського 
пов. Ковенської губ. єврей, з торговців, осві-
та початкова, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник будівель-
ного управління тресту «Коксохіммонтаж» 
у м. Кутаїсі Грузинської РСР. заарештований 
7 липня 1937 р. під час перебування у від-
рядженні у м. Слов’янськ Донецької обл. як 
член к.-р. організації, яка проводила підривну 
роботу в коксохімічній промисловості (статті 
547, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 27 жовтня 1937 р. 
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(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією майна і негай-
ним виконанням вироку згідно з постановою 
ЦвК СРСР від 1 грудня 1934 р. Розстріляний 
28 жовтня 1937 р. у Києві. Реабілітований 
2 квітня 1957 р.

біневиЧ наум маркович народився 
1910 р. у м. Олександрія Олександрійського 
пов. Херсонської губ. єврей, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1930—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. заготі-
вельник артілі «Коопшкірутиль». У 1930 р. 
під слідством Св ДпУ УСРР як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР). заарештований 27 жовтня 1936 р. як 
троцькіст та за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 березня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у в’язниці на 5 років. Термін покарання від-
бував у Норільтабі. звільнений з-під варти 
у 1946 р. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 9 грудня 1950 р. (статті 5810 ч. 1, 
5811 КК РРФСР) висланий на поселення до 
Красноярського краю. Реабілітований 21 лис-
топада 1959 р. і 23 лютого 1960 р.

бінов Рафаїл борисович народився 
1901 р. у с. паперне Городницького пов. 
Чернігівської обл. єврей, з кустарів, освіта 
середня, позапарт., у 1919—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ХТз. 
заарештований 29 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 28 жовтня 1936 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 1 рік. Реабілітований 
24 жовтня 1989 р.

біРклен фрідріх генріхович народився 
1884 р. у колонії Гофштадт бердянського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гофштадт 
Молочанського р-ну Дніпропетровської обл. 
Муляр колгоспу ім. Молотова. У 1933 р. під 
слідством ХОв ДпУ за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УСРР). заарештований 22 лютого 
1937 р. як член к.-р. фашистській організації 
та за антирад. диверсійну роботу (статті 549, 
5410, 5411 через ст. 17 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 542, 
549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

біРклє адольф карлович народився 
1899 р. на хут. Кардошеве єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 

Сахновщинського р-ну Харківської обл. Діло-
вод колгоспу ім. петровського. позбавлений 
виборчих прав як доброволець білої армії. 
заарештований 22 грудня 1934 р. за те, що 
видавав колоністам фальшиві довідки для 
отримання грошової допомоги з Німеччини 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 10 березня 1935 р. (статті 544 
ч. 1, 547 з санкції ст. 542 КК УСРР) засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. Реабілітований 30 липня 1992 р.

біРюков василь дмитрович народився 
1916 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, соціальне похо-
дження невідоме, освіта середня, позапарт., 
до 1936 р. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Робітник Харківського електрозаводу комуни 
ім. Дзержинського. заарештований 1 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
27 грудня 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

біРюков микола іванович народився 
1900 р. у с. Родіонівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Керівник фінансового сектору бурякотресту. 
заарештований 10 січня 1937 р. за розповсю-
дження к.-р. вигадок про настрої селян і під-
готовку повстання проти рад. влади (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 9 липня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
звільнений з-під варти 11 червня 1942 р. пра-
цював вільнонайманим у системі Дальбуду 
НКвС. помер 10 вересня 1947 р. Реабілітова-
ний 7 грудня 1958 р.

біРюков олександр васильович (корос-
тильов дмитро вакулович) народився 1912 р. 
у м. юзівка бахмутського пов. Катеринос-
лавської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 22 лютого 
1937 р. за к.-р. агітацію та терористичні намі-
ри (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом ХвО 11 серпня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411, 68 п. «а» ч. 2, 170 п. «е», 
2067 п. «б» КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у в’язниці з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі, де й помер 7 квітня 
1939 р. Реабілітований 9 травня 1961 р.

біРюков олександр миронович наро-
дився 1901 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
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з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник Хпз. заарештований 26 липня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 27 вересня 
1961 р.

біске Роман юліанович народився 
1876 р. у м. плонськ плонського пов. вар-
шавської губ. поляк, з міщан, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
мартенівського цеху Хпз. заарештований 
29 липня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 17 ве-
ресня 1936 р. засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. помер 23 березня 1951 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 вересня 1961 р.

благий яків назарович народився 
1904 р. у с. бабаї Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у с. бабаї 
Харківської приміської зони. Студент ХАІ. 
заарештований 16 січня 1935 р. як член к.-р. 
організації (ст. 5411 КК УСРР), справу закри-
то ЕКв УДб ХОУ НКвС 5 квітня 1935 р. за 
відсутності складу злочину.

блейхеР михайло йосифович народив-
ся 1882 р. у колонії Ямбург Катеринослав-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Серафимівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 2 березня 1937 р. 
як член к.-р. диверсійно-фашистської органі-
зації та за антирад. діяльність (статті 549 через 
ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 541 п. 
«а», 5411, 542 і 549 через ст. 17 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 4 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

блеЩУнов олександр михайлович на-
родився 1907 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, до 
1936 р. член вКп(б). Машиніст паровозного 
депо ст. Основа півд. залізниці. заарештова-
ний 22 серпня 1936 р. за зв’язок з троцькіс-
тами (ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 1 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. 24 вересня 1946 р. звільнений з-під 
варти з північсхідтабу, працював на Колимі 
за вільним наймом. На 1956 р. проживав 
у с. Колодисте Ладижинського р-ну Черкась-
кої обл. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

блінов володимир васильович народив-
ся 1902 р. у м. Луганськ Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Конструктор ХТГз. заарештований 
17 жовтня 1936 р. за к.-р. пропаганду та сабо-
таж (статті 5410 ч. 1, 5411, 5414 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 16 грудня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 99 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 28 серпня 1992 р.

блохін микола петрович народився 
1899 р. у м. Херсон Херсонської губ. Росія-
нин, із службовців, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер бу-
дівельної контори вільшанського навчаль-
но-виробничого комбінату. заарештований 
6 листопада 1936 р. за к.-р. троцькістсько-
профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 13 травня 1936 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбував в Ухтіжемтабі та воркуттабі. 
Реабілітований 9 травня 1958 р.

блУдов іван дмитрович народився 
1897 р. у с. богданівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Червона волинь павлоградського р-ну 
Дніпропетровської обл. Робітник радгоспу 
ім. 17-го партз’їзду близнюківського р-ну 
Харківської обл. Розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 31 жов-
тня 1936 р. за к.-р. діяльність та поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 19 лютого 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 15 червня 1990 р.

блюменталь веніамін юхимович на-
родився 1902 р. у с. Риськове Могильовського 
пов. Могильовської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1924—1928 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер ХзТМ. 
заарештований 22 травня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 15 серпня 1937 р. за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 4 роки. Термін по-
карання відбував на Колимі. після звільнення 
з-під варти проживав у м. полтава полтав-
ської обл. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР у 1951 р. висланий на поселен-
ня до Красноярського краю. Реабілітований 
5 жовтня 1988 р.

блюмкін анатолій якович народився 
1907 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
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Чернігівської губ. єврей, з кустарів, освіта 
вища, член вЛКСМ, у 1929—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. викладач ХДУ. 
заарештований 11 січня 1937 р. як член к.-р. 
організації правих та за к.-р. діяльність, куль-
тивацію ворожого ставлення до партійного 
керівництва (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
5 серпня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по 
Далекосхідному краю від 26 березня 1938 р. 
у [м. Свободний Хабаровського краю]. Реабі-
літований 4 травня 1956 р.

блях борис самійлович народився 1899 р. 
у м. Хорол Хорольського пов. полтавської губ. 
єврей, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1928—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. безробітний, до листопада 1934 р. 
директор навчального комбінату 5-ї Держав-
ної фабрики взуття. заарештований 8 квітня 
1935 р. як член троцькістської організації та за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 13 ве-
ресня 1935 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбував у Сибтабі у м. Новосибірськ. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 липня 1938 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. 
У 1941 р. проживав у м. полтава полтавської 
обл. Робітник артілі. заарештований 22 черв-
ня 1941 р. і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 11 грудня 1941 р. (ст. 5410 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
звільнений з-під варти у 1956 р. Реабілітова-
ний 16 червня 1989 р. і 30 листопада 1956 р.

бобеРський олексій олександрович 
народився 1901 р. у м. Чернівці герцогства бу-
ковина Австро-Угорської імперії. Українець, 
з робітників, освіта вища, у 1925—1928 рр. 
кандидат у члени вКп(б), у 1928—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інженер 
ХЕМзу. заарештований 5 жовтня 1935 р. за 
приховування факту к.-р. діяльності свого 
брата, шпигунську діяльність (ст. 180 ч. 2 
КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
9 грудня 1935 р. (ст. 4 п. «д» КпК УСРР). звіль-
нений з-під варти з-під варти 16 грудня 1935 р.

бобиР григорій харитонович, народився 
1882 р. у с. Рунівщина полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1920 р. член 
партії боротьбистів, у 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у м. полтава Харківської 

обл. пенсіонер, до 1935 р. робітник вагонного 
депо ст. полтава півд. залізниці. заарешто-
ваний 29 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 18 серпня 1937 р. у полтаві. Ре-
абілітований 22 серпня 1956 р.

бобков сергій Захарович народився 
1900 р. у с. Репйовка Сизранського пов. Сим-
бірської губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Технік 
райземвідділу Шевченківського райвиконко-
му. заарештований 31 жовтня 1936 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 15 лютого 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 10 серпня 1962 р.

бобРов лука єлизарович народився 
1902 р. у с. Дернове Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1930—1935 рр. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. вахтер ХТз. 
заарештований 13 березня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 21 квітня 1936 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 8 серпня 1990 р.

бобРов олександр григорович народив-
ся 1896 р. у слоб. Козацька Курської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1919—1921 рр. член РКп(б). про-
живав у с. барвінкове барвінківського р-ну 
Харківської обл. завідувач друкарні газети 
«правда барвінківщини». заарештований 
30 серпня 1936 р. за антирад. агітацію та роз-
крадання майна друкарні (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 6 січня 1937 р. 
засуджений на 6 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. Тер-
мін покарання відбував в Ухтпечтабі. Ухвалою 
президії верховного Суду УРСР від 13 травня 
1937 р. вирок скасовано, справу повернено на 
дослідування. Харківським облсудом 14 бе-
резня 1938 р. засуджений на 5 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 2 роки. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 4 травня 
1938 р. визнаний засудженим за ст. 99 КК 
УРСР на 1 рік 8 місяців позбавлення волі без 
обмеження прав і 7 травня 1938 р. звільнений 
з-під варти. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

бовт василь андрійович народився 
1895 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Десятник 
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6-ї буддільниці ст. балаклія Донецької заліз-
ниці. У 1929 р. майно конфісковано, позбав-
лений виборчих прав. заарештований 26 квіт-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінсудом Донецької залізниці 29 лип-
ня 1935 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

бовт михайло абрамович народився  
1896 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Маши-
ніст водокачки ст. балаклія Донецької за-
лізниці. заарештований 30 липня 1937 р. за 
антирад. агітацію, як колишній білогвардієць 
та політбандит (ст. 5410 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Сталінській обл. 
1 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00447 
від 30 липня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл з конфіскацією майна. Розстріляний 
21 жовтня 1937 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 22 серпня 1989 р.

богаєвський іван євлампійович наро-
дився 1911 р. у м. владивосток приморської 
обл. Росіянин, із селян, освіта неповна серед-
ня, позапарт., у 1928—1934 рр. член вЛКСМ. 
проживав у с. піски Радьківські борівського 
р-ну Харківської обл. Машиніст екскаватора 
залізничної лінії Красний Лиман—Куп’янськ 
північно-Донецької залізниці. заарештова-
ний 24 червня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом північно-
Донецької залізниці 22 грудня 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Реабілітований 20 червня 1962 р.

богатиРенко григорій васильович на-
родився 1885 р. у с. Кириківка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
ст. Кириківка півд. залізниці. Ревізор вантаж-
ної служби Управління півд. залізниці. зааре-
штований 31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та листування з закордоном (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 23 жовтня 
1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі 
у м. владивосток. Ухвалою верховного суду 
СРСР від 10 червня 1939 р. вирок скасовано, 
справу передано на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Люботин півд. залізниці 
23 грудня 1939 р.

богатиРенко єфросинія олексіївна 
народилася 1891 р. у м. валки валківського 

пов. Харківської губ. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 27 травня 
1936 р. за недонесення про к.-р. і терористич-
ні наміри гр-на Гнатюка (ст. 548 через ст. 20 
КК УСРР), а 2 липня 1936 р. звільнена з-під 
варти на підписку про невиїзд. Харківським 
облсудом 7 серпня 1936 р. (ст. 5412 КК УСРР) 
засуджена на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
вана 7 вересня 1992 р.

богатиРенко петро васильович наро-
дився 1897 р. у с. Кириківка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кириків-
ка Охтирського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник товарного двору півд. залізниці. зааре-
штований 18 липня 1937 р. як член к.-р. теро-
ристичної організації (статті 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

богатиРенко яків васильович наро-
дився 1887 р. у с. Кириківка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Технік конструкторського відділу заводу 
«Серп і молот». заарештований 25 травня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 11 вересня 1936 р. засудже-
ний на 2 роки позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував у Харківській змішаній 
в’язниці. звільнений з-під варти умовно-до-
строково 22 червня 1937 р. за ухвалою вій-
ськового трибуналу ХвО від 19 червня 1937 р. 
Реабілітований 3 серпня 1992 р.

богацький (багацький) григорій гри-
горович народився 1878 р. у с. Мартове вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мартове печенізького р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. У 1930 р. майно 
конфісковано. заарештований 6 травня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
10 липня 1935 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд і Харківським облсудом 
2 листопада 1935 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 30 жовтня 1992 р.

богаЧов микола Улянович народив-
ся 1907 р. у с. Дмитрієвка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник артілі 
«Хар промкоопбуд». заарештований 17 лип-
ня 1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
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УСРР), а 15 серпня 1934 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Спецколегією 
Харківського облсуду 26 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у зМУ з позбавленням прав 
на 3 роки. Реабілітований 23 травня 1994 р.

богдан михайло авакумович народив-
ся 1909 р. у с. Микитівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. Служив у Кримській 
АСРР. Червонофлотець 124-ї авіаескадри-
льї 106-ї авіабригади військово-повітряних 
сил Чорноморського флоту. заарештований 
17 вересня 1936 р. за к.-р. троцькістську агіта-
цію (ст. 5810 ч. 1 КК РСФРР), справу закрито 
військовою прокуратурою Чорноморського 
флоту 26 листопада 1936 р., але Головною 
військовою прокуратурою 25 січня 1937 р. це 
рішення скасовано. заарештований 8 березня 
1937 р. у Харкові і військовим трибуналом 
ХвО 23 квітня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі, де й помер 4 вересня 1938 р. 
Реабілітований 13 листопада 1963 р.

богдан михайло денисович народився 
1889 р. у міст. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. золочів золо-
чівського р-ну Харківської області. Робітник 
ст. Основа півд. залізниці. У 1933 р. майно 
конфісковано. У 1934 р. позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 27 квітня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 31 травня 1935 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у відда-
лених вТТ. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

богданов михайло петрович наро-
дився 1892 р. у сел. панютине павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта середня спеціальна, 
член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харко-
ві. Начальник паровозного депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 5 липня 1935 р. як організатор і керівник 
к.-р. троцькістської шкідницької організації 
у депо (статті 547, 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1936 р. за к.-р. підривну шкідницьку 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі на 
копальні «пятилетка». Розстріляний 12 січня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 5 січня 1938 р. Реабілітований 11 жов-
тня 1957 р. і 12 грудня 1966 р.

богданов михайло сергійович на-
родився 1881 р. у м. Курськ Курської губ. 

Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1906—1911 рр. член РСДРп, 
у 1917—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник Харківського аероклубу 
Тсоавіахім. заарештований 11 липня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 5 жовтня 1937 р. 
за належність до антирад. терористичної ор-
ганізації (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 6 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 березня 1956 р.

богданов олександр олексійович на-
родився 1896 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
перукар перукарні Червоного Хреста № 9. 
заарештований 20 жовтня 1936 р. за надання 
власного помешкання для проведення к.-р. 
зборів (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 8 липня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 12 листопада 1959 р.

богданов платон ничипорович наро-
дився 1890 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
Інструктор Хпз. заарештований 2 квітня 
1936 р. за антирад. агітацію, критику заходів 
рад. влади і стахановського руху (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
13 червня 1936 р. засуджений на 2 роки по-
збавлення волі у вТТ. Ухвалою спецколегії 
Найвищого Суду СРСР від 16 жовтня 1936 р. 
вирок спецколегії Харківського облсуду ска-
совано, справу закрито. звільнений з-під вар-
ти 2 листопада 1936 р.

богданова ганна андріївна народи-
лася 1903 р. у м. Козлов Козловського пов. 
Тамбовської губ. Росіянка, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживала вХаркові. 
Робітниця Харківського посудо-цинкуваль-
ного заводу. заарештована 29 березня 1937 р. 
за сприяння в нелегальному перетині кор-
дону своєму чоловікові (ст. 541 п. «а» через 
ст. 16 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 21 червня 1937 р. (ст. 5617 через ст. 20 
КК УРСР) засуджена на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки, 
а щодо статті 546 через ст. 20, 5411 КК УРСР 
виправдана. Реабілітована 30 березня 1959 р.

богданова марфа василівна народи-
лася 1906 р. у с. Нечаївка Курської губ. Ро-
сіянка, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала у Харкові. Робітниця Хвз. зааре-
штована 29 липня 1937 р. за к.-р. пропаганду 
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(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 14 вересня 1937 р. засуджена на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітована 7 лютого 1989 р.

богомаЗ йосиф аронович народився 
1896 р. у м. Овруч Овруцького пов. волин-
ської губ. єврей, соціальне походження, осві-
та, партійність та місце роботи невідомі. про-
живав у Харкові. заарештований 28 лютого 
1936 р. і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 липня 1936 р. за к.-р. терорис-
тичну діяльність позбавлений волі на 5 років. 
Термін покарання відбував у воркутинському 
відділенні Ухтпечтабу. звільнений з-під варти 
28 лютого 1941 р.

богомаЗов Захарій іванович народився 
1888 р. у с. Старосухоребровка щигрівського 
пов. Курської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., до 1921 р. член 
РКп(б). проживав у Харкові. без певних за-
нять. заарештований 2 квітня 1935 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 26 червня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Справу закрито Найвищим Судом УСРР 5 ве-
ресня 1935 р.

богУславська тамара павлівна наро-
дилася 1915 р. на хут. заоскілля Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українка, з кустарів, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живала на хут. заоскілля Куп’янського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер контори 8-го 
відділення паровозного господарства ст. 
Куп’янськ Донецької залізниці. заарештова-
на 20 вересня 1936 р. за висловлювання на 
захист тт. зінов’єва, Каменєва під час про-
слуховування радіотрансляції судового про-
цесу (ст. 5410 КК УСРР), 29 грудня 1936 р. 
звільнена з-під варти на підписку про невиїзд, 
справу закрито прокуратурою Донецької за-
лізниці 5 квітня 1937 р. за недоведеності об-
винувачення (ст. 223 п. 2 КпК УРСР).

богУславський лев лазарович на-
родився 1908 р. у м. пирятин пирятинського 
пов. полтавської губ. єврей, з міщан, освіта 
початкова, у 1931—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач інструмен-
тального складу заводу № 183. заарештований 
18 липня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
14 серпня 1937 р. за відсутності доказів. звіль-
нений з-під варти 17 серпня 1937 р.

богУславський микола федорович 
народився 1901 р. на ст. воздвиженська бах-
мутського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, соціальне походження невідоме, освіта 

середня, позапарт. проживав у Харкові. Рахів-
ник ХТз. заарештований 6 листопада 1934 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), спра-
ву закрито Харківським обласним прокуро-
ром у спецсправах 23 січня 1935 р. за станом 
психічного здоров’я підслідного.

богУславський павло прокопович 
народився 1883 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
оскілля Куп’янського р-ну Харківської обл. 
безробітний. У 1935 р. майно конфісковано. 
заарештований 8 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 13 березня 
1937 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд і Харківським облсудом 15 верес-
ня 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

богУславський яків мусійович наро-
дився 1906 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, до 1936 р. член вКп(б). про-
живав у Харкові. заготівельник Харківської 
взуттєвої фабрики «паризька комуна». за-
арештований 20 липня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 25 вересня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 5 серпня 1950 р. (ст. 5810 ч. 1 
КК РРФСР) висланий на поселення у район 
Колими на Далекій півночі. Реабілітований 
6 січня 1989 р.

богУцький володимир ничипорович 
народився 1891 р. у с. зарічне брестського 
пов. Гродненської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Голова Харківської місь-
кради. заарештований 11 січня 1937 р. як 
член підпільної терористичної шкідницької 
організації правих (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 жовтня 1956 р.

богУцький микола ничипорович на-
родився 1904 р. у с. зарічне брестського пов. 
Гродненської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, у 1930—1937 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Лісник Хар-
ківського лісгоспу. заарештований 11 лютого 
1937 р. як член боротьбистської троцькіст-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 29 лип-
ня 1937 р. засуджений на 7 років позбавлення 
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волі у віддалених вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Термін покарання відбував у Карго-
польтабі, після відбуття строку ув’язнення 
працював там же за вільним наймом до 
1946 р. На 1950 р. проживав у сел. єрцеве 
Коношського р-ну Архангельської обл. Ліс-
ник єрцевського лісництва. заарештований 
31 жовтня 1950 р. як член к.-р. організації 
(статті 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) і ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 6 січня 
1951 р. як член антирад. троцькістської групи 
висланий на поселення до Красноярсько-
го краю. Реабілітований 7 вересня 1956 р. 
і 30 травня 1957 р.

боЖиЧ нестір васильович народився 
1897 р. у с. верхнє Старобільського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, у 1919—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер Укрхімтресту. заарешто-
ваний 15 червня 1937 р. за антирад. діяльність 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і 113-м військовим 
трибуналом ХвО 31 травня 1939 р. (статті 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
15 років позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 5 років. помер 1939 р. в ув’яз-
ненні. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

боЖко семен тихонович народився 
1898 р. у с. Слобідка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Слобідка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний партизан». заарештова-
ний 18 березня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 26 червня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 25 липня 1994 р.

бойко іван омелянович народився 
1903 р. у с. пузикове Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Охо-
ронник Харківського сантехнічного заводу. 
заарештований 27 липня 1937 р. за к.-р. про-
паганду і вихвалення Гітлера (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
9 жовтня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Ухвалою спецколегії верховного Су-
ду УРСР від 29 листопада 1937 р. вирок ска-
совано, справу повернено на новий розгляд 
зі стадії досудового слідства. Спецколегією 
Харківського облсуду 25 лютого 1938 р. ви-
правданий за недоведеності обвинувачення.

бойко олексій іванович народився 
1904 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-

та початкова, позапарт. проживав у с. Коза-
ча Лопань Дергачівського р-ну Харківської 
обл. Робітник Хпз. заарештований 29 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 19 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 12 червня 1989 р.

бойко пилип федорович народився 
1905 р. у сел. жихар Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1930—1933 р. 
кандидат у члени вКп(б). Служив у [при-
морському краї]. військовий технік ІІ ран-
гу 67-го будівельного батальйону Тихооке-
анського флоту. заарештований 14 червня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР) і військовим трибуналом Тихоокеан-
ського флоту 10 березня 1938 р. засуджений 
на 7 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. помер 31 грудня 
1941 р. в ув’язненні у Хабаровському краї. 
Реабілітований 30 січня 1958 р.

бойЧенко яків васильович народився 
1900 р. у м. бопель Рильського пов. Кур-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, у 1925—1934 рр. член вКп(б). 
проживав на ст. Ізюм Донецької залізниці. 
Начальник інструментальної бази ІпРз. за-
арештований 29 квітня 1935 р. за к.-р. підрив-
ну троцькістську роботу (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 листопада 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Розстріляний 28 квітня 1938 р. за ухвалою трій-
ки УНКвС по Дальбуду від 10 квітня 1938 р. 
Реабілітований 27 квітня і 4 січня 1957 р.

болваненко іван антонович, народив-
ся 1875 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 30 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

болдиР іван григорович народився 
1914 р. у с. Кругляківка Куп’янського пов.  
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та неповна середня, позапарт. проживав 
у с. болдирівка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Учень Куп’янського агроіндустрі-
ального технікуму. заарештований 15 лютого 
1935 р. за антирад. терористичну агітацію 
у зв’язку з вбивством т. Кірова (ст. 5410 КК 
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УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 14 липня 1935 р. за к.-р. агітацію 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 20 листопада 1989 р.

болдиРев петро йосипович народився 
1914 р. у с. болдирівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., член вЛКСМ з 1931 р. 
проживав у Харкові. Студент ХДУ. У 1931 р. 
розкуркулений та висланий на північ разом 
з родиною. заарештований 21 січня 1935 р. 
як член к.-р. організації (ст. 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 червня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

болотін вульф семенович народився 
1895 р. у м. Новгород-Сіверський Новго-
род-Сіверського пов. Чернігівської губ. єв-
рей, з міщан, освіта початкова, позапарт., 
у 1921—1927 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Машиніст 2-ї швейної фабрики. 
заарештований 28 квітня 1935 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 вересня 1935 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Розстріляний 28 квітня 1938 р. за ухвалою 
трійки УНКвС по Дальбуду від 10 квітня 
1938 р. Реабілітований 20 листопада 1989 р. 
і у листопаді 1964 р.

большов василь миколайович наро-
дився 1884 р. у с. Тушенка Калузької губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1905—1919 рр. член РСДРп(м). про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІпРз. заарештований 29 лип-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Сталінській обл. від 27 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
помер у жовтні 1940 р. у вТК у м. Казань 
Татарської АРСР. Реабілітований 22 серпня 
1989 р.

большУткін віктор іванович народив-
ся 1911 р. у сел. Синельникове павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
 у минулому член вЛКСМ. проживав у сел. 
панютине Лозівського р-ну Харківської обл. 
Табельник контори житлової дистанції ст. 
панютине півд. залізниці. заарештований 
29 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 8 берез-
ня 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі пораженням прав на 1 рік. Реабілітова-
ний 1 вересня 1994 р.

бондаР андрій Захарович народився 
1912 р. у с. Різуненкове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Різунен-
кове Коломацького р-ну Харківської обл. 
Учитель початкової школи. заарештований 
10 квітня 1935 р. за створення к.-р. організа-
ції з метою здійснення терористичних актів 
(статті 548, 5411 КК УСРР), справу закрито 
військовим прокурором 14-го стріл. корпусу 
ХвО 21 червня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР).

бондаРев анатолій олександрович на-
родився 1908 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із службовців, освіта середня, позапарт. 
завідувач сектора взуттєвої фабрики № 5. за-
арештований 10 лютого 1937 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Харківською облпрокурату-
рою 7 квітня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР). 
помер 28 квітня 1984 р. [у Харкові].

бондаРев михайло олександрович на-
родився 1882 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Робітник друкарні ім. петровського. 
Нарсудом Червонозаводського р-ну м. Хар-
кова 20 січня 1936 р. (статті 97 через ст. 20, 
182 ч. 2, 180 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі. заарештований 26 серп-
ня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
13 січня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5621 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки, на підставі ст. 45 КК УРСР вироки 
нарсуду та Харківського облсуду об’єднані 
і за сукупністю визначено покарання 7 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ. Реабіліто-
ваний 19 жовтня 1990 р.

бондаРев петро іванович народився 
1902 р. у с. Красне Малоархангельського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та початкова, позапарт., у 1925—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник це-
ху заводу «підвісдор» ім. Леніна. заарештова-
ний 28 березня 1935 р. як член троцькістської 
організації та к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 серпня 1935 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки. [Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР у 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 5 років.] 
Реабілітований 16 липня 1989 р.

бондаРевський валентин леонтійо-
вич народився 1911 р. на хут. Миропілля 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта середня спеціальна, 
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позапарт., у минулому член вКп(б). Служив 
у м. житомир Київської обл. Червоноармієць 
окремого дивізіону зв’язку 2-го кав. корпусу. 
заарештований 9 червня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 2-го кав. корпусу КвО 29 липня 
1935 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 17 жовтня 1996 р.

бондаРевський опанас іванович на-
родився 1904 р. у с. Качанівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Китченківка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Третього року 
п’ятирічки. заарештований 23 липня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 30 вересня 1936 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

бондаРенко анатолій семенович на-
родився 1905 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта вища, позапарт., 
у 1929—1932 рр. кандидат у члени вКп(б). 
заступник начальника депо «жовтень» ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
9 грудня 1936 р. як керівник троцькістського 
шкідницького угруповання (статті 5411, 5630 
п. «а» КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
30 серпня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 547 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

бондаРенко андрій володимирович 
народився 1892 р. у м. вовчанськ вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харківської 
обл. Конюх школи ім. Кірова. заарештований 
27 червня 1937 р. як член антирад. сектант-
ської організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

бондаРенко веніамін андрійович на-
родився 1896 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
Комірник заводу «військспецбуду». заареш-
тований 30 липня 1937 р. за к.-р. роботу та 
службу в армії Махна (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 29 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1963 р.

бондаРенко григорій іванович наро-
дився 1892 р. у с. Федорівка богодухівського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. верті-
ївка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Сторож ст. Люботин півд. залізниці. зааре-
штований 26 квітня 1935 р. за приховування 
під час вступу на роботу факту розкуркулення 
батьків дружини (ст. 68 через ст. 7 КК УСРР), 
справу закрито транспортним прокурором 
ст. Люботин 3 липня 1935 р. за відсутності 
складу злочину (ст. 4 п. «д» КпК УСРР).

бондаРенко григорій опанасович на-
родився 1875 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1923—1927 рр. член вКп(б). Робітник 
Харківського облфотокінотресту. заарешто-
ваний 22 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
1 листопада 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

бондаРенко дмитро тимофійович на-
родився 1887 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Огульці 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний партизан». заарештований 
24 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію та по-
ширення к.-р. чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 27 січня 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Ухвалою Найвищого Суду УРСР від 28 люто-
го 1937 р. вирок скасовано, справу повернено 
на дослідування. 3 квітня 1937 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд, 18 жов-
тня 1937 р. заарештований вдруге і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 14 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 12 червня 1989 р.

бондаРенко іван павлович народився 
1914 р. у с. Крючки Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта неповна 
середня, позапарт., у 1934—1937 рр. член 
вЛКСМ. Служив у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Курсант школи 14-го 
арт. полку. заарештований 13 липня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 14-го 
стріл. корпусу 26 вересня 1937 р. засуджений 
на 7 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 2 роки. На 1956 р. проживав у сел. 
Спорний Магаданської обл. Реабілітований 
2 червня 1956 р.

бондаРенко йосип савич народився 
1912 р. у с. Яблунівка пирятинського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., член вЛКСМ. 
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проживав на хут. благодатне Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Директор НСШ. зааре-
штований 9 липня 1937 р. за поширення к.-р. 
анекдотів та «створення неіснуючої к.-р. ор-
ганізації» (статті 5410 ч. 1, 5411 через ст. 10 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
8 січня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 20 березня 1990 р.

бондаРенко кузьма йосипович наро-
дився 1901 р. у с. Карлівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківської приміської зони. 
перонний кондуктор ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 27 квітня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 15 липня 1936 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 2 роки по-
збавлення волі. Реабілітований 8 квітня 1994 р.

бондаРенко максим григорович наро-
дився 1891 р. у с. пархомівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер вукогоспбуду. заарештований 
30 квітня 1935 р. за антирад. настрої та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 11 серпня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
13 жовтня 1992 р.

бондаРенко петро олексійович на-
родився 1910 р. у с. Талиця барнаульського 
окр. Томської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. помічник 
машиніста депо ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством Оп Тв 
ГУДб НКвС ст. Лозова з 10 грудня 1935 р. за 
шкідництво на транспорті (ст. 5630 п. «а» ч. 1 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 30 груд-
ня 1935 р. виправданий за недоведеності об-
винувачення.

бондаРенко сергій лукич, народився 
1892 р. у с. білокуракине Старобільського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1925 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Шофер 1-ї 
пожежної команди 2-го загону стріл. охоро-
ни НКШС ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 16 грудня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовим трибуналом прикордонної та 
внутрішньої охорони УРСР по Харківській 
обл. 9 березня 1937 р. засуджений на 4 роки 

позбавлення волі з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 10 серпня 1990 р.

бондаРенко тихін гордійович наро-
дився 1896 р. у с. Графське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«перемога» у вовчанському р-ні Харківської 
обл. Механік радгоспу «перемога». зааре-
штований 3 червня 1935 р. як член к.-р. угру-
повання (ст. 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 5 березня 1936 р. (статті 97, 99, 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у Тайшеттабі. Реабілітований 9 жовт-
ня 1992 р.

бондаРенко федір михайлович на-
родився 1893 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. Робітник друкарні ім. блакитного. 
заарештований 16 липня 1937 р. як член к.-р. 
монархічної організації та за зв’язки з іно-
земним консульством (статті 546, 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

бондаРенко юхим йосипович наро-
дився 1888 р. у с. Карлівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Тех-
нік ХКз. У 1927 р. під слідством ДпУ УРСР 
у справі «мужицької організації». заарештова-
ний 3 лютого 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної групи (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР). 
Харківським облсудом 17 травня 1937 р. спра-
ву направлено на дослідування і в той же 
день звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд, справу закрито слідчастиною УДб 
УНКвС по Харківській обл. 26 липня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) з анулюванням під-
писки про невиїзд.

бондаРенко юхим федорович народив-
ся 1906 р. у с. павлівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. павлів-
ка Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Карла Маркса. заарештований 
24 липня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито Спв УДб ХОУ 
НКвС 20 жовтня 1935 р. (ст. 197 КпК УСРР).

бонЧ-бРУєвиЧ олександр георгійович 
(миколайович), народився 1890 р. у с. Ше-
пелєво Орловської губ. Росіянин, з дворян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. завідувач відділу збуту артілі «побутрем-
пром». У 1927 р. під слідством ДпУ УСРР 
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як колишній білогвардієць. заарештований 
26 квітня 1936 р. як колишній білогвардієць 
та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 23 серпня 1936 р. за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 1 червня 1990 р.

боРисенко євдокія олексіївна наро-
дилася 1914 р. у м. Слов’янськ Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
освіта середня, позапарт., член вЛКСМ. про-
живала у Харкові. Студентка Харківського 
планового інституту. заарештована 11 груд-
ня 1934 р. за терористичні наміри (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 17 січня 
1935 р. виправдана.

боРисенко микола андрійович наро-
дився 1914 р. у с. Нова Охтирка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, соціальне 
походження, освіта, партійність, місце про-
живання та роботи невідомі. заарештований 
23 травня 1937 р. і трійкою при УНКвС по 
Московській обл. 23 травня 1937 р. як соці-
ально небезпечний елемент позбавлений волі 
на 3 роки. Термін покарання відбував у вор-
кутинському відділенні Ухтпечтабу. звільне-
ний з-під варти 25 травня 1939 р.

боРисов василь васильович народився 
1900 р. у с. Швердики [Можайського пов. 
Московської губ.] Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1918—1923 рр. член 
РКп(б), у 1929—1934 рр. член вКп(б). прожи-
вав у с. Гаврилівка барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник радгоспу «Соцнаступ». 
заарештований 21 червня 1935 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 10 вересня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 16 грудня 1991 р.

боРмат (сметинов) петро купріянович 
народився 1907 р. у с. Сніжків валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт., у минуло-
му член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу «Світло шахтаря». заарештований 
11 січня 1935 р. за антирад. агітацію та роз-
палення національної ворожнечі (статті 5410, 
5621 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 11 березня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 31 травня 1994 р.

боРн микола оскарович народився 
1906 р. і проживав у Харкові. Німець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Майстер 
ХЕТз. заарештований 31 липня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 

від 22 лютого 1938 р. висланий за межі СРСР. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

боРн олександр оскарович народився 
1912 р. і проживав у Харкові. Німець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робіт-
ник ХЕТз. заарештований 30 липня 1937 р. 
за розвідувальну та диверсійну діяльність 
на користь Німеччини (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою нарадою при НКвС 
СРСР 22 лютого 1938 р. висланий за межі 
СРСР. Реабілітований 17 травня 1989 р.

боРовиЧ-фінкельштейн борис  
йосифович народився 1883 р. у м. Одеса 
Одеського пов. Херсонської губ. єврей, з мі-
щан, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1902—1919 рр. член РСДРп(м). проживав 
у Харкові. Книгознавець Харківського ін-
ституту охорони здоров’я студентів і вчених. 
У 1921 р. під слідством Харківської губЧК як 
меншовик. заарештований 14 червня 1937 р. 
як член меншовицько-троцькістської орга-
нізації та антирад. роботу, для подальшого 
слідства етапований до Києва у розпоряджен-
ня УДб НКвС УРСР і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 23 вересня 1938 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 23 вересня 1938 р. у Києві. Реабілі-
тований 23 грудня 1992 р. і 12 серпня 1993 р.

боРовський (боровські) якуб (яків) 
михайлович народився 1898 р. у с. Амур Ка-
теринославського пов. Катеринославської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Гончарівка Новомосковсько-
го р-ну Дніпропетровської обл. Механік ма-
газину «Точмашзбут» у м. Дніпропетровськ 
і «Коопшвачпром» у м. Новомосковськ. за-
арештований 8 січня 1937 р. як член к.-р. фа-
шистської організації та антирад. диверсійну 
роботу (статті 549, 5410, 5411 через ст. 17 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 18 черв-
ня 1937 р. (статті 5411, 542, 549 через ст. 17 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у в’язниці з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією майна. помер 
в ув’язненні. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

боРодай андрій степанович народився 
1894 р. у с. байрак полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Григорівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Робітник 
свинорадгоспу «Кегичівка». заарештований 
30 жовтня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 26 бе-
резня 1937 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 29 листопада 1992 р.
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боРоденко іван семенович народився 
1899 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Стар-
ший диспетчер 2-го відділення експлуатації 
Управління півд. залізниці. заарештований 
5 лютого 1936 р. за к.-р. шкідницьку ді-
яльність (статті 5410, 5630 п. «а» КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 11 травня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 23 липня 1958 р.

боРсУк карпо савелійович, народився 
1894 р. у с. Кохівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
хівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Сторож колгоспу ім. Косіора. заарештований 
28 березня 1935 р. за заклики до скоєння зло-
чинів (ст. 67 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 10 жовтня 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у віддалених вТТ. Реабілітований 
8 квітня 1994 р.

боРтей василь михайлович народився 
1901 р. у м. заболотів Снятинського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1926—1928 рр. член компар-
тії Німеччини, 1929—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. завгосп поліклініки. зааре-
штований 21 серпня 1935 р. за зв’язки з не-
відомими особами, які нелегально прибули 
з польщі (ст. 546 КК УСРР), під час слідства 
обвинувачення перекваліфіковано на ст. 180 
ч. 2 КК УСРР. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд згідно з ухвалою під-
готовчого засідання ХОС від 9 грудня 1935 р. 
Рішення в справі відсутнє. На 1937 р. завгосп 
Куп’янської районної санітарної станції. за-
арештований 13 серпня 1937 р. за шпигун-
ство на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 грудня 1937 р. (статті 546, 
5410 ч. 1КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 5 вересня 1958 р.

боРтков петро федорович народився 
1891 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. близнюки близнюківського р-ну Харків-
ської обл. перукар. заарештований 20 липня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 11 вересня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 16 січня 1990 р.

боРтников іван йосифович народив-
ся 1890 р. у с. Кушелево-Чизна Сувалкської 
губ. Литовець, соціальне походження невідо-
ме, освіта початкова, у 1920—1932 рр. член 
вКп(б), у 1934 р. поновлений у партії. про-
живав у с. Сенькове Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач майстерні Сеньківської 
МТС. заарештований 10 січня 1935 р. як член 
троцькістського к.-р. угруповання та к.-р. ро-
боту, саботаж та розвал трудової дисципліни 
(статті 5411, 5414, 100 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 25 червня 1935 р. (статті 
547, 5411 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою Найвищого Суду УСРР від 
17 жовтня 1935 р. вважався засудженим за 
статтями 547, 5410 ч. 1 КК УСРР; міра покаран-
ня, обрана Харківським облсудом, залишена 
у силі. Реабілітований 13 листопада 1992 р.

боРЧан олександр демидович народив-
ся 1888 р. у с. Манченки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ко-
валенків богодухівського р-ну Харківської 
обл. помічник машиніста паровозного депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 29 квітня 1936 р. за к.-р. 
пропаганду, поширення провокаційних чуток 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом Донецької 
залізниці 7 серпня 1936 р. виправданий за не-
доведеності обвинувачення.

боРЩ іван фокович народився 1915 р. 
у с. Соси-петропілля павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Федорівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. заарештований 4 ве-
ресня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 14 січня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі. Реабілітований 
25 липня 1994 р.

боРЩ пилип карпович народився 1915 р. 
у с. волохів Яр зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. волохів Яр балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. постишева. заарештований 29 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), 2 жовтня 1936 р. звільнений з-під вар-
ти на підписку про невиїзд і Харківським об-
лсудом 4 січня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 5 жовтня 1994 р.

боРЩевський олександр абрамович 
народився 1908 р. у м. Костянтиноград Кос-
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тянтиноградського пов. полтавської губ. єв-
рей, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1926—1929 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Москві. без певних занять, за фахом еко-
номіст. У 1929 р. і 1932 р. під слідством ДпУ 
УСРР за антирад. діяльність. заарештований 
1 червня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність та належність до підпільної організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Розстрі-
ляний 17 серпня 1938 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 6 серпня 1938 р. Реа-
білітований 5 квітня 1989 р. і 6 червня 1956 р.

боРЩов андрій савелійович народився 
1912 р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. поден-
ний робітник трудколонії НКвС № 9. зааре-
штований 8 грудня 1936 р. як член релігійної 
групи «тихоновців» та к.-р. агітацію (статті 
5410 ч. 1, 80 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 13 червня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 30 березня 1989 р.

боРЩов корній савелійович народився 
1893 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Андріївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. Розкуркулений. У 1934 р. (ст. 581 ч. 2 
КК УСРР) засуджений на 3,5 роки позбав-
лення волі з обмеженням прав і конфіскаці-
єю майна. заарештований 26 вересня 1936 р. 
як член релігійної групи «тихоновців» та за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Ухвалою особливої наради МДб СРСР 
у 1949 р. висланий на поселення у віддалені ра-
йони СРСР. Реабілітований 30 березня 1989 р.

боРЩов тихін савелійович народився 
1909 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Андріївка бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 8 грудня 1936 р. як 
член релігійної групи «тихоновців» та за к.-р. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 80 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 10 серпня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
8 серпня 1938 р. Реабілітований 30 березня 
і 16 серпня 1989 р.

боРяк денис миколайович народився 
1893 р. у с. Чернещина богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черне-
щина Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Серп і молот». Нарсудом 
Краснокутського р-ну 23 листопада 1927 р. 
(ст. 69 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 1,5 року 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. заарештований 17 серпня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 9 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 29 листопада 1994 р.

босенко микола пантелійович наро-
дився 1893 р. у м. Краснокутськ богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Робітник Чугуївської МТС. заарештований 
14 листопада 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 14 бе-
резня 1937 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Реабілітований 14 листо-
пада 1994 р.

ботиР григорій харитонович народився 
1882 р. у с. Рунівщина Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Рунівщина пол-
тавського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. полтава півд. залізниці. заарештований 
29 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 14 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 18 серпня 
1937 р. у полтаві. Реабілітований 22 серпня 
1956 р.

бохенек іван васильович народився 
1900 р. і проживав у Харкові. Чех, з робіт-
ників, освіта вища, позапарт. Інженер Со-
юзтранспроекту. заарештований 21 жовтня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської націона-
лістичної групи (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 4 січня 1937 р. (ст. 5410 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі, пів-
нічсхідтабі. У 1940 р. звільнений з-під варти. 
загинув на фронті 6 листопада 1943 р., по-
хований на ст. Липове Кіровоградської обл. 
Реабілітований 19 серпня 1964 р.

боцман микола онуфрійович наро-
дився 1919 р. у с. Куньє Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Куньє Са-
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винського р-ну Харківської обл. Учень почат-
кової школи. заарештований 7 грудня 1936 р. 
за знищення портрета секретаря ЦК Кп(б)У 
тов. Косіора (ст. 5410 КК УСРР), справу за-
крито Савинською райпрокуратурою 4 берез-
ня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

боЧан ізраїль борухович народився 
1892 р. у м. брезіни брезінського пов. пе-
троковської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Кравець 2-ї 
швейної фабрики. заарештований 4 жовтня 
1935 р. за к.-р. троцькістські розмови, зв’язки 
з троцькістами (статті 180 ч. 2, 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 20 січня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 180 ч. 2 КК УСРР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі у від-
далених вТТ. Розстріляний 14 серпня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Далекосхідному 
краю від 26 березня 1938 р. Реабілітований 
21 червня 1991 р.

боЧаРников іван ілліч народився 
1888 р. у с. Руська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Руська Ло-
зова Липецького р-ну Харківської обл. Коче-
гар авіабригади. Розкуркулений. заарештова-
ний 23 січня 1937 р. як член к.-р. угруповання 
церковників та за антирад. агітацію (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 серпня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. звільне-
ний з-під варти 1947 р. На 1965 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

боЧаРов володимир михайлович наро-
дився 1911 р. у [м. бєлгород] бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, [з робітників], 
освіта невідома, позапарт., член вЛКСМ. 
Служив у м. Термез Сурхандар’їнського окр. 
Червоноармієць окремої узбецької прикор-
донної комендатури. заарештований 22 квіт-
ня 1935 р. за виконання антирад. пісні (ст. 66 
через ст. 10 КК УзСРР), справу закрито вій-
ськовою прокуратурою прикордонної та вну-
трішньої охорони Узбецької СРР 7 травня 
1935 р.

боЧаРов олександр давидович наро-
дився 1897 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексі-
ївка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
вантажник ст. Харків-Тов. півд. залізниці. 
У 1930 р. позбавлений виборчих прав. за-
арештований 23 вересня 1935 р. за антирад. 
агітацію, поширення провокаційних чуток 
к.-р. змісту та дискредитацію окремих заходів 

партії та уряду (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 9 листопада 1935 р. засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ. Тер-
мін покарання відбував у північсхідтабі. по-
мер 1938 р. у м. владивосток приморського 
краю. Реабілітований 10 серпня 1966 р.

боЧаРов юхим григорович народився 
1891 р. у с. Осинівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Осинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний жовтень». заарештований 
28 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), Харківським облсудом 21 лю-
того 1937 р. справу повернено на дослідуван-
ня, звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд, рішення в справі відсутнє.

боян-ЗагРебицький борис павло-
вич (вячеслав йосифович) народився 1906 р. 
у с. Шклинь Луцького пов. волинської губ. 
Чех, із селян, освіта незакінчена вища, член 
КпзУ. проживав у Харкові. Студент Харків-
ського інституту журналістики. заарештова-
ний 4 грудня 1934 р. як член к.-р. терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 1 квітня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі. На 1957 р. проживав у Чехословаччині. 
Реабілітований 29 листопада 1957 р.

бояРський шилик (самуїл) маркович 
народився 1899 р. у м. бердичів бердичівсько-
го пов. Київської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Кравець 
школи залізничної охорони. заарештований 
26 лютого 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 11 вересня 1935 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Сибтабі у м. Новосибірськ, де й помер 
19 серпня 1937 р. Реабілітований 10 червня 
1960 р.

бРагинський лев абрамович наро-
дився 1903 р. у с. Уздиця Глухівського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з кустарів, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1920—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
заводу «Електросвітлоприлад». заарештова-
ний 16 липня 1937 р. як член к.-р. троцькіст-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 9 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

бРагинський Рувим абрамович на-
родився 1910 р. у м. Глухів Глухівського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з кустарів, освіта 
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неповна середня, член вКп(б) з 1930 р. про-
живав у Харкові. Інструктор організаційно-
го відділу Шкірпромспілки. заарештований 
3 лютого 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації та за зберігання троцькістської 
літератури (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 травня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у Котласько-
му відділенні Ухтпечтабу. після звільнення 
проживав у м. полтава. Товарознавець пол-
тавського облкоопбудторгу. заарештований 
29 листопада 1949 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР, 
[справу закрито] УКДб по полтавській обл. 
у лютому 1950 р. Реабілітований 4 травня 
1956 р.

бРаїлко іван опанасович народився 
1903 р. у с. Мачухи полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта не-
повна середня, член вКп(б) з 1927 р. прожи-
вав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. заступник голови Чугуївського райви-
конкому. заарештований 26 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 26 лип-
ня 1938 р. виправданий за недоведеності 
обвинувачення. На 1943 р. завідувач Чугуїв-
ського райфінвідділу. заарештований 27 квіт-
ня 1943 р. за співробітництво з німецькою 
розвідкою та зраду батьківщини (статті 546, 
541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УНКвС 
по Харківській обл. 12 травня 1943 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

бРамсон лев володимирович народився 
1901 р. у м. вейсеє Сейнського пов. Сувалк-
ської губ. єврей, з поміщиків, освіта вища, 
позапарт., до 1936 р. член вКп(б). прожи-
вав у м. великий Токмак великотокмаць-
кого р-ну Дніпропетровської обл. Інженер 
головного конструкторського бюро заводу ім. 
Кірова. заарештований 21 серпня 1936 р. як 
член антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 21 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою спецколегії верховного Суду УРСР 
від 19 грудня 1937 р. вирок скасовано, справу 
направлено на новий судовий розгляд. підго-
товчим засіданням спецколегії Харківського 
облсуду 20 лютого 1938 р. запобіжний захід 
змінено на підписку про невиїзд. Харківським 
облсудом 20 травня 1939 р. виправданий. Реа-
білітований 11 січня 1993 р.

бРандт карл карлович народився 
1896 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, 

з робітників, освіта вища, у 1920—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Керую-
чий Харківської контори Союззаготпостачу. 
заарештований 5 вересня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (статті 5410 ч. 1, 548 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 березня 1937 р. (статті 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до вМп з конфіска-
цією особистого майна. Розстріляний 9 берез-
ня 1937 р. у [Москві]. Реабілітований 8 грудня 
1956 р.

бРатиЩенко филимон пантелеймоно-
вич народився 1880 р. у с. Грушуваха Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Грушуваха петрівського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 7 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 29 березня 
1989 р.

бРаУнс (броунс) євгеній федорович на-
родився 1903 р. у с. Рунівщина Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Німець, 
із службовців, освіта неповна середня, по-
запарт. проживав у м. полтава Харківської 
обл. Робітник полтавського маслозаводу. за-
арештований 26 грудня 1934 р. за к.-р. профа-
шистську діяльність (статті 544, 546, 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
11 серпня 1935 р. (ст. 544 КК УСРР) засу-
джений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з конфіскацією майна. після відбуття терміну 
покарання повернувся до полтави, працю-
вав на поліграфічній фабриці. заарештований 
25 червня 1941 р. за антирад. агітацію і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 вересня 1941 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. помер 4 березня 1942 р. в ув’язненні 
у Татарській АРСР. Реабілітований 27 берез-
ня 1996 р.

бРашов василь михайлович народив-
ся 1905 р. у с. Кавадинешті, Королівство 
Румунія. Румун, із селян, неписьмен., по-
запарт. без певного місця проживання. без 
певних занять. У 1928 р. як перебіжчик ви-
сланий безстроково на Урал. У 1933 р. втік 
з місця заслання. заарештований 9 березня 
1936 р. Куп’янською РСМ за втечу та не-
легальне проживання без документів (ст. 782 
КК УСРР), справу закрито Ов УДб ХОУ 
НКвС 13 травня 1936 р. за відсутності складу 
злочину.

бРеславець георгій георгійович на-
родився 1906 р. у м. валки валківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1930 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ХКз. 
заарештований 20 липня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. помер в таборі Дальбуду. Реабілі-
тований 19 травня 1989 р.

бРеславський юхим адольфович на-
родився 1896 р. у м. Чернігів Чернігівської 
губ. єврей, із службовців, освіта початкова, 
у 1917—1937 рр. член вКп(б). проживав у сел. 
балаклія балаклійського р-ну Харківської обл. 
завідувач міжрайконтори Хаторгу в м. Ізюм. 
заарештований 23 липня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР), справу закрито прокурором у спец-
справах по Харківській обл. 9 квітня 1939 р. 
звільнений з-під варти 15 квітня 1939 р.

бРеЧко дем’ян михайлович народився 
1888 р. у с. зачепилівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1926—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. зачепилівка за-
чепилівського р-ну Харківської обл. завідувач 
складу зачепилівської райспоживспілки. за-
арештований 17 квітня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 29 серпня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Термін пока-
рання відбував у Каргопольтабі. Ухвалою вер-
ховного Суду СРСР від 6 серпня 1940 р. справу 
закрито. звільнений з табору 18 квітня 1941 р. 
та повернувся до Харкова. згідно з ухвалою 
Харківського облсуду від 26 червня 1941 р. 
ув’язнений до Харківської в’язниці № 1. 
У [жовтні] 1941 р. у зв’язку з наближенням 
лінії фронту етапований в тил країни. Спра-
ву закрито судовою колегією з карних справ 
Актюбінського облсуду 12 березня 1942 р. по-
мер 22 квітня 1942 р. у лікарні Актюбінської 
в’язниці. Реабілітований 20 липня 1959 р.

бРиЗанов айзек лейбович народився 
1903 р. у м. вознесенськ єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1924—1927 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Товаро-
знавець харківського відділення Союзбуду. 
заарештований 28 лютого 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 3 липня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 9 грудня 1988 р.

бРиль тихін іванович народився 1883 р. 
у с. Цареборисівка Ізюмського пов. Харків-

ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1917—1918 рр. член УпСР. 
проживав у с. Червоний Оскіл Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 2-ї 
п’ятирічки. заарештований 7 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 10 люто-
го 1937 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

бРодський георгій георгійович наро-
дився 1872 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. Головний 
інженер харківської контори проектзавод-
трансу. заарештований 16 липня 1937 р. як 
член к.-р. організації та за шкідницьку ро-
боту (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
3 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією особистого майна. Розстріляний 4 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 18 березня  
1958 р.

бРомбеРг володимир юхимович на-
родився 1903 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1923—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Технік-
нормувальник Харківського трактороремонт-
ного заводу. заарештований 23 червня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 серпня 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Термін пока-
рання відбував в Ухтпечтабі. Реабілітований 
25 серпня 1994 р.

бРоневський йосиф іванович наро-
дився 1904 р. у м. Ковель Ковельського пов. 
волинської губ. поляк, з робітників, освіта 
вища, позапарт., у минулому член ЛКСМУ, 
у 1926—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер Харківської філії все-
союзного НДІ с.-г. машинобудування. за-
арештований 24 червня 1936 р. за к.-р. анти-
партійну діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. 
після відбуття строку покарання затриманий 
у місці ув’язнення на підставі директиви НКО 
СРСР від 22 червня 1941 р. працював на вор-
кутбуді НКвС, де й помер 19 лютого 1943 р. 
Реабілітований 27 квітня 1962 р.

бРУсель ізраїль айзекович (шпрінден-
берг і. і.) народився 1880 р. у м. Столови-
чі Мінської губ. єврей, з робітників, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Ув’язнений 3-ї будівельної вТК. Ухвалою су-
дової трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 лютого 1937 р. (ст. 170 КК УРСР) позбав-
лений волі на 3 роки. заарештований 8 липня 
1937 р. за троцькістську агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 21 жовтня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки, 
а 28 грудня 1937 р. за сукупністю злочинів ви-
значено покарання у 7 років, 3 місяці і 19 днів 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 25 липня 1994 р.

бРУсенцов тихін прокопович наро-
дився 1902 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 16 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістського шкідницького угрупо-
вання та за підривну шкідницьку діяльність 
на транспорті (статті 5411, 5630 п. «а» КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 30 серпня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 547 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Розстріляний 13 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

бУб вільгельм вільгельмович народив-
ся 1912 р. у с. Мешень перекопського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта се-
редня, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Студент ХМІ. зааре-
штований [2] вересня 1936 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації (статті 544, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 25 трав-
ня 1937 р. (статті 544, 5411, 549 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 
31 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
30 травня 1957 р.

бУб георгій вільгельмович народився 
1908 р. у с. Мешень перекопського пов. Тав-
рійської губ. Німець, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт. проживав у с. Цебрико-
ве Цебриківського р-ну Одеської обл. Учитель 
СШ. заарештований 11 жовтня 1936 р. як 
член к.-р. фашистській організації (ст. 5411 
КК УСРР), 10 грудня 1936 р. направлений для 
подальшого слідства у розпорядження УДб 
ХОУ НКвС і військовим трибуналом ХвО 
25 травня 1937 р. (ст. 5412 КК УРСР) засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де й помер 11 серп-
ня 1940 р. Реабілітований 30 травня 1957 р.

бУгаєнко григорій семенович народив-
ся 1903 р. у с. Карлівка валківського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. близнюки 
близнюківського р-ну Харківської обл. зем-
левпорядник близнюківського райвиконко-
му. заарештований 13 лютого 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 1 жовтня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 23 січня 1990 р.

бУгаєнко федір михайлович народився 
1906 р. у с. Рубіжне Старобільського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт., у 1925—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у м. великий Токмак великоток-
мацького р-ну Дніпропетровської обл. Інже-
нер-конструктор головного конструкторсько-
го бюро заводу ім. Кірова. заарештований 
21 серпня 1936 р. як член антирад. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 21 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою спецколегії верховного 
Суду УРСР від 19 грудня 1937 р. вирок су-
ду скасовано, справу направлено на новий 
судовий розгляд. підготовчим засіданням 
спецколегії Харківського облсуду 20 лютого 
1938 р. запобіжний захід замінено на підписку 
про невиїзд. Харківським облсудом 20 травня 
1939 р. виправданий. Реабілітований 11 січня 
1993 р.

бУгай василь онуфрійович народився 
1899 р. у с. знаменське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1927—1932 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. парторг котельного 
цеху ІпРз. заарештований 20 вересня 1935 р. 
за приховування під час вступу до вКп(б) 
служби у білій армії в 1918—1919 рр. (ст. 5413 
КК УСРР), справу закрито транспортним 
прокурором 1-ї дільниці Донецької залізниці 
7 лютого 1936 р. за недоведеності обвинува-
чення (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

бУгайов григорій євстафійович наро-
дився 1894 р. у с. єлизаветинське Самарської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
у 1925—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. змінний начальник мартенівських 
печей заводу № 183. заарештований 13 липня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), помер 15 січ-
ня 1939 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 29 січня 1939 р. через смерть підслідного. 
Реабілітований 24 листопада 1961 р.
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бУгло пантелій юхимович народився 
1896 р. у с. березівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського маргаринового заводу. зааре-
штований 16 грудня 1934 р. за антирад. розмо-
ви та терористичні настрої (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 2 лютого 
1935 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі 
у Хабаровському краї, де й помер 29 жовт-
ня 1943 р. Реабілітований 14 червня 1993 р.

бУЖанський юдель йосифович наро-
дився 1892 р. у м. вількомир вількомирсько-
го пов. Ковенської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник об’єднання кафе та рестора-
нів. заарештований 15 липня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 27 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особли-
вої наради при МДб СРСР від 6 липня 1949 р. 
висланий на спецпоселення до Красноярсько-
го краю. Реабілітований 25 вересня 1959 р.

бУЗань анатолій тихонович народився 
1907 р. у м. Суми Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у Харкові. викладач ХДУ, доцент. 
заарештований 11 січня 1937 р. як член к.-р. 
організації правих, за к.-р. діяльність, куль-
тивацію ворожого ставлення до партійного 
керівництва (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. звільне-
ний з-під варти 26 квітня 1945 р. проживав 
у м. Дніпропетровськ Дніпропетровської обл. 
працював заступником начальника планово-
го відділу тресту «Дніпроважбуд». Реабілітова-
ний 4 травня 1956 р.

бУЗовіР (бузоверя) федір якович на-
родився 1903 р. у с. вербки павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта вища, член вКп(б) з 1927 р. 
проживав у Харкові. викладач ХСГІ, доцент. 
заарештований 4 вересня 1936 р. як член 
підпільного націоналістичного угруповання 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 8 березня 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Ухвалою Найвищого Суду УРСР від 19 трав-
ня 1937 р. вирок спецколегії Харківського 

облсуду скасовано, але ухвалою від 27 липня 
1937 р. справу передано на новий розгляд 
суду. Ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. (статі 
5410 ч. 1, 196 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі. Справу закрито УНКвС по 
Харківській обл. 3 квітня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

бУЗУн іван іванович народився 1918 р. 
у с. Ірпінь Київського пов. Київської губ. 
Українець, з робітників, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Слухач робітфаку 
ХІІТу. заарештований 17 квітня 1937 р. за 
антирад. профашистську пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
22 червня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у Сибтабі. 
Реабілітований 24 лютого 1994 р.

бУймеР микола йосипович народився 
1904 р. у м. Куп’янську Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Сеньківської МТС. заарештований 10 січня 
1935 р. за розвал бухгалтерської звітності, 
саботаж, к.-р. агітацію (статті 5410, 5414, 100 
КК УСРР) і спецколегією Харківського обл-
суду 25 червня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 97 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ. Реабілітований 26 березня  
1993 р.

бУкій михайло андрійович народився 
1896 р. у с. бригадирівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новий Чизвик 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 17-го партз’їзду. У 1932 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. заа-
рештований 30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
7 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
27 березня 1989 р.

бУковський яків іванович народився 
1890 р. у с. Римарівка Гадяцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Старший 
бухгалтер 1-го канатного заводу. заарештова-
ний 28 січня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної групи (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1958 р.
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бУковцев анатолій васильович наро-
дився 1910 р. у с. Косилове Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Інструктор-наладчик ХТз. заарештований 
15 жовтня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 14 грудня 1935 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
20 квітня 1990 р.

бУлгаков степан тимофійович наро-
дився 1894 р. у с. Охоче валківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Охоче 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Ударник». заарештований 30 серп-
ня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), справу закрито Харківським прокуро-
ром у спецсправах 11 квітня 1937 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

бУлгакова олена тимофіївна народи-
лася 1911 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., член вЛКСМ. проживала 
у с. Олексіївка Олексіївського р-ну Харківської 
обл. заарештованою не була, під слідством 
Олексіївського Рв НКвС з 16 грудня 1934 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 лю-
того 1935 р. засуджена на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітована 11 квітня 1995 р.

бУлєєв михайло дмитрович, народив-
ся 1907 р. у Харкові. Росіянин, із службов-
ців, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у с. Костянтинівка Краснокутського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 22 грудня 1936 р. політвідді-
лом Ананьївського радгоспу за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 9 квітня 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

бУльба петро федорович народився 
1884 р. у с. Колодязне Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ко-
рочне Дворічанського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 30 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 2 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 12 квітня 1989 р.

бУнаков василь тимофійович народив-
ся 1902 р. у с. Кам’яна Яруга зміївського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’яна 
Яруга Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Охоронець ХТГз. заарештований 28 серп-
ня 1936 р. за к.-р. терористичну агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 21 грудня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 22 липня 1994 р.

бУндюков микола федорович наро-
дився 1876 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт. Інженер 
заводу «Серп і молот». заарештованим не був, 
під слідством ЕКв УДб ХОУ НКвС за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 26 жовтня 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 1 червня 1990 р.

бУняєв андрій тимофійович народився 
1880 р. у с. Чорна поляна бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник фабрики «жовтень». заарештований 
3 липня 1937 р. як член к.-р. організації та за 
шпигунську діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411, 
546 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

бУняєв іван іванович народився 1885 р. 
у с. Чорна поляна бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. піч-
ник заводу № 135. заарештований 17 серпня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 листопада 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. Тер-
мін покарання відбував у м. Комсомольськ-
на-Амурі Хабаровського краю. Реабілітований 
30 жовтня 1968 р.

бУРаков тихін андрійович народив-
ся 1875 р. у с. Язвинки брацлавського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Службовець підсобного господарства 228-го 
конвойного полку НКвС. заарештований 
4 лютого 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 27 липня 1935 р. висланий 
до Омської обл. на 3 роки. Реабілітований 
21 червня 1989 р.

бУРамильна дарія іванівна народила-
ся 1919 р., місце народження невідоме. Укра-
їнка, соціальне походження невідоме, освіта 
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початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Учениця ФзУ ХКз ім. петровського. за-
арештована 8 вересня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської групи (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 11 січня 
1937 р. засуджена на 3 роки позбавлення волі 
у зМУ з пораженням у правах на 1 рік. Реабі-
літована 10 квітня 1992 р.

бУРда тихін онисимович народився 
1897 р. на хут. в’язовий Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. 
в’язовий Харківської приміської зони. Член 
колгоспу ім. будьонного. У 1922 р. (ст. 184 
КК УСРР) засуджений до розстрілу, у 1923 р. 
помилуваний вЦвК УСРР, розстріл замінено 
на 10 років позбавлення волі. У 1925 р. звіль-
нений від відбуття покарання. У 1929 р. під 
слідством за к.-р. агітацію. заарештований 
27 жовтня 1935 р. за антирад. агітацію та зрив 
загальних зборів колгоспників (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
26 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 6 років позбавлення волі у відда-
лених вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

бУРдаков іван васильович народився 
1898 р. у с. Мисага Новгородської губ. Росія-
нин, із селян, освіта середня спеціальна, поза-
парт., у 1925—1932 рр. член вКп(б). Служив 
у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. 
військовослужбовець окружної школи молод-
шого командного складу, старший лейтенант. 
заарештований 12 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 
10 жовт ня 1937 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі у м. Магадан, де й помер 28 грудня 
1938 р. Реабілітований 26 липня 1957 р.

бУРдУн данило іонович народився 
1898 р. у м. бахмут бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1917—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер заводу 
«Механоліт». заарештований 26 жовтня 1936 р. 
як троцькіст та за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Котлаському відділенні Ухтпечтабу. після 
звільнення з-під варти проживав у м. воркута 
Комі АРСР. Реабілітований 7 вересня 1956 р.

бУРлаєнко петро савелійович наро-
дився 1887 р. у с. петрівка Костянтиноград-

ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. петрівка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Служник церкви у с. попівка. 
[Харківським] окрсудом у 1930 р. (ст. 5621 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі, звільнений у 1932 р. заарештований 
10 лютого 1937 р. як релігійний фанатик, за 
проведення релігійних молінь, поширення 
провокаційних чуток, зберігання літератури 
к.-р. характеру (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Горшортабі. Реабіліто-
ваний 5 червня 1989 р.

бУРлака антон никифорович народився 
1904 р. у с. Тарнава [Липовецького пов.] Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
ХЛІ. заарештований 27 квітня 1936 р. як член 
к.-р. націоналістичної групи і за спробу пере-
тину кордону (статті 5410 ч. 1, 78 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 22 серп-
ня 1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. 
Розстріляний 4 квітня 1938 р. у [вінниці] за 
ухвалою трійки УНКвС по вінницькій обл. 
від 27 березня 1938 р. Реабілітований 15 груд-
ня 1992 р.

бУРяк арсентій кузьмич народився 
1878 р. у с. Кошманівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт., у минулому 
член партії лівих соціалістів-революціонерів 
та УКп. проживав у с. Кошманівка Машів-
ського р-ну Харківської обл. Сторож колгоспу 
«Комунар». заарештований 26 травня 1935 р. 
за антирад. агітацію та участь у к.-р. організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 4 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Ухвалою верховного Суду УСРР 
від 21 березня 1936 р. вирок скасовано, спра-
ву повернено на дослідування і Харківським 
обл судом 17 грудня 1936 р. виправданий.

бУРяковський валерій андрійович на-
родився 1905 р. у м. Куп’янськ Куп’янсько го 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта середня, у 1920—1928 рр. член 
вЛКСМ, у 1928—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Майстер ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 17 серпня 1936 р. 
за зв’язок з троцькістами (ст. 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 1 липня 1937 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
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відбував у північсхідтабі, де й помер 5 листо-
пада 1943 р. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

бУтенко іван миколайович народив-
ся 1905 р. у м. прилуки прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з торговців, осві-
та середня, у 1932—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. змінний майстер Хпз. 
заарештований 7 жовтня 1935 р. за прихову-
вання соціального походження під час вступу 
до партії (ст. 180 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 2 листопада 1935 р. (ст. 180 ч. 2 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Справу закрито ухвалою верховного 
Суду УСРР від 8 лютого 1936 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УСРР).

бУтенко іван петрович народився 
1903 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Крас-
ний Лиман Донецької залізниці. бригадир-
електрозварник колійної машинної станції. 
заарештований 29 грудня 1935 р. за дискре-
дитацію стахановського руху (статті 5410, 5414 
КК УСРР), 15 січня 1936 р. Тв УНКвС Доне-
цької обл. справу направлено за підсудністю, 
рішення в справі відсутнє. Реабілітований 
3 червня 1997 р.

бУтенко степан несторович народив-
ся 1902 р. у с. Циркуни Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Цирку-
ни Харківської приміської зони. без пев-
них занять. У 1931 р. майно конфісковано, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
1 лютого 1935 р. як член групи «Істинно 
православних», за к.-р. агітацію та відмову 
отримати рад. паспорт (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 25 жовтня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у сел. 
Чиб’ю Комі автономної обл. звільнений з-під 
варти достроково. за ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 16 квітня 
1938 р. (ст. 33 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. звільнений з-під варти 
13 березня 1943 р. Нагороджений медаллю 
«за доблестный труд в годы великой Оте-
чественной войны». На 1949 р. проживав 
у м. Краснодар Краснодарського краю, пра-
цював теслею м’ясокомбінату. Реабілітований 
3 лютого 1964 р.

бУтенко федір лаврентійович народив-
ся 1885 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Агент з по-

стачання на будівництві будинку відпочинку 
Хпз. У 1919 р. під слідством за організацію 
заколоту і збройного повстання проти органів 
місцевої влади у м. валки. заарештований 
30 квітня 1935 р. за антирад. агітацію і на-
лежність до к.-р. організації (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 28 серпня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ. Термін пока-
рання відбував у м. Норільськ. Реабілітований 
6 липня 1994 р.

бУтенко юхим арсенійович народився 
1901 р. у с. вільне верхньодніпровського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 6 і № 133. заарештований 
20 травня 1937 р. як член к.-р. підпільної 
української націонал-фашистської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 19 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний у серпні 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 листопада 1958 р.

бУтко омелян михайлович народився 
1890 р. у с. Лигівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лигівка Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Робітник радгоспу ім. 17-ї парткон-
ференції. Ухвалою судової трійки при колегії 
ДпУ УСРР у 1930 р. (ст. 5411 КК УСРР) по-
збавлений волі у вТТ на 3 роки. заарешто-
ваний 27 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
6 вересня 1937 р. у полтаві. Реабілітований 
7 квітня 1989 р.

бУтко павло омелянович народився  
[1915] р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., член вЛКСМ. проживав 
у с. Андріївка Друга балаклійського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Шлях до но-
вого життя». заарештований 20 січня 1935 р. 
за хуліганські дії з явною неповагою до рес-
публіки та наругу над портретом т. Калініна 
(ст. 70 ч. 2 КК УСРР) і нарсудом балаклій-
ського р-ну 6 лютого 1935 р. (ст. 70 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ. Харківським облсудом 22 лютого 
1935 р. вирок скасовано і справу переда-
но на новий розгляд. Харківським облсудом 
19 травня 1935 р. (статті 5410, 69 ч. 1, 170 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 19 квітня 1994 р.
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бУтков василь костянтинович народив-
ся 1912 р. у с. Калинове бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Студент Харківського ХММІ. заарештова-
ний 27 квітня 1936 р. за к.-р. профашистську 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 17 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 4 роки. 
Реабілітований 31 жовтня 1991 р.

бУхтіяРов федір олександрович наро-
дився 1905 р. у м. юзівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта вища, у 1932—1936 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав на ст. Льгов півд. 
залізниці. Старший інженер 10-ї вагонної 
дільниці ст. Льгов Другий півд. залізниці. 
заарештований 31 серпня 1936 р. за зв’язок 
з троцькістами (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
1 липня 1937 р. за к.-р. діяльність висланий 
до Казахстану на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у Магаджановському радгоспі 
Новоросійського р-ну Актюбінської обл. 
заарештований 18 листопада 1937 р. УДб 
УНКвС по Актюбінській обл. за ст. 588 КК 
РРФСР і ухвалою особливої трійки УНКвС 
Актюбінської обл. від 25 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував на 
волгобуді НКвС. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 7 квітня 1945 р. термін 
покарання знижено на 1 рік. заарештований 
15 жовтня 1951 р. УМвС Дніпропетровської 
обл. за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР і ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 22 березня 
1952 р. висланий на довічне поселення до 
Новосибірської обл. На поселенні перебував 
у с. Чорний Мис Михайловського р-ну Но-
восибірської обл., працював на рибпункті. 
звільнений із заслання 25 серпня 1954 р. за 
постановою Актюбінської комісії з перегляду 
справ на осіб, засуджених за к.-р. злочини від 
23 липня 1954 р. проживав у м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл., працював інженером 
управління «південелектромонтаж». Реабілі-
тований 7 травня 1955 р. і 21 грудня 1957 р.

бУцький андріян федорович народився 
1893 р. на хут. буцький валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. буць-
кий валківського р-ну Харківської обл. по-
жежник пожежно-сторожової охорони ХЦз 
№ 5. заарештований 30 квітня 1935 р. за ан-
тирад. агітацію і належність до к.-р. організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським 

облсудом 28 серпня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Термін покарання відбував у Даль-
табі. постановою 3-го відділу Дальтабу від 
10 січня 1938 р. затриманий у таборі до осо-
бливого розпорядження на підставі вказівки 
№ 38445 ГУЛАГу НКвС СРСР. Реабілітова-
ний 6 липня 1994 р.

бУцький феодосій васильович наро-
дився 1904 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Огульці 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «День врожаю». заарештований 17 лис-
топада 1934 р. за підпал хати колишньо-
го червоного партизана (ст. 548 КК УСРР), 
21 листопада 1934 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. заарештований вдруге 
31 грудня 1934 р. і військовим трибуналом 
14-го стріл. корпусу Укрвійськокругу 17 бе-
резня 1935 р. виправданий за недоведеності 
обвинувачення.

бУшеєв іван петрович народився 
1897 р. у с. Сугрове Льговського пов. Курської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
у 1929—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Ремонтний майстер депо ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 10 березня 
1937 р. за порушення правил техбезпеки, що 
призвело до значних матеріальних збитків 
(ст. 5630 п. «а» КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. 
(статті 547, 548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 15 років тюремного ув’язнення 
з пораженням у правах на 5 роківі та конфіс-
кацією особистого майна. Термін покарання 
відбував у ОТп Оротукан у Хабаровському 
краї. Ухвалою верховного Суду СРСР від 
25 липня 1940 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий розгляд зі стадії попере-
днього слідства. Справу закрито УНКДб по 
Харківській обл. 17 квітня 1941 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

бюРюков єлисей іванович народився 
1900 р. у с. познятовка Севського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1917—1924 рр. член РКп(б). 
проживав на ст. Ков’яги валківського р-ну 
Харківської обл. Робітник радгоспу ХОУ 
НКвС. заарештований 24 серпня 1935 р. за 
вчинення бешкету у дворі зсиппункту, погро-
зи ножем його коменданту, співання пісень 
к.-р. змісту (статті 5410, 70 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 17 листопада 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1, 70 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ. Реабілітований 20 квітня 1990 р.
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вагнеР йосиф олександрович (фай-
райзен йосиф самійлович) народився 1904 р. 
у варшаві. поляк, з міщан, освіта середня, 
позапарт., у 1923—1925 рр. член компартії 
польщі, у 1925—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Ромодан Миргородського р-ну 
Харківської обл. Директор хімічного заводу. 
заарештований 28 червня 1937 р. за шпи-
гунство (ст. 546 ч. 1 КК УРСР), направлений 
для подальшого слідства до Києва у розпо-
рядження УДб НКвС УРСР. Комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 13 вересня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 вересня 1937 р. у Києві. Реабілітований 
19 липня 1957 р.

вагнеР олександр іванович народився 
1878 р. у колонії Ніколаєвська п’ятигорського 
окр. Терської обл. Німець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Стар-
ший бухгалтер дитячого будинку інвалідів 
у с. Хорошеве Харківського р-ну Харківської 
обл. У 1921 р. за к.-р. діяльність висланий 
з Кавказу. У 1923 р. під арештом за к.-р. ді-
яльність. заарештований 31 липня 1937 р. за 
к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 16 жовтня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 18 травня 
1989 р.

вайнбеР аркадій якович народився 
1892 р. у м. Миропілля вінницького пов. 
подільської губ. єврей, з кустарів, освіта 
вища, позапарт. проживав у с. Старий Сал-
тів Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештованим не був, 
під слідством Старосалтівського Рв НКвС 
з 31 жовтня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 25 березня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з позбавленням прав 
на 1 рік. після оголошення вироку залишив 
місце проживання і з липня 1938 р. перебу-
вав у всесоюзному розшуку. Реабілітований 
21 липня 1994 р.

вайнштейн михайло павлович на-
родився 1907 р. у с. Гоща Рівненського пов. 
волинської губ. єврей, з торговців, освіта ви-
ща, позапарт., у 1923—1928 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Економіст тресту «пів-
денжитлобуд». Ухвалою особливої наради при 
колегії ОДпУ у 1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
висланий до Казахстану на 3 роки, а ухвалою 
від 13 квітня 1930 р. звільнений достроково 
з дозволом вільного проживання на території 

СРСР. заарештованим не був, під слідством 
Спв УДб ХОУ НКвС з 1 лютого 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 9 березня 1937 р.

вайншток соломон борисович наро-
дився 1900 р. у с. ведмедівка Черкаського 
пов. Київської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осикове 
Лозно-Олександрівського р-ну Сталінської 
обл. Грабар 3-ї контори кооперативної артілі 
грабарів «Рембуд». У 1932 р. майно конфіско-
вано. заарештований 27 жовтня 1934 р. за де-
зорганізацію роботи на будівництві магістралі 
Москва—Донбас (ст. 5630 ч. 2 КК УСРР) 
і спецколегією дорожнього суду Московсько-
Донбаської залізниці 4 квітня 1935 р. (ст. 587 

з санкції ст. 582 КК РСФРР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з конфіска-
цією майна. Реабілітований 13 липня 1995 р.

вайсельбеРг конрад бернардович на-
родився 1905 р. у м. барит, Румунія. єврей, 
з торговців, освіта вища, позапарт., у 1922—
1925 рр. член молодіжної організації «порат-
Фіндер», у 1925—1928 рр. член соціалістично-
го об’єднання студентів, у 1928—1933 рр. член 
австрійської соціал-демократичної організа-
ції, у 1933—1934 рр. член компартії Австрії. 
проживав у Харкові. Науковий співробітник 
УФТІ. заарештований 5 березня 1937 р. за 
підривну діяльність проти СРСР і злочинні 
зв’язки (статті 544, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 28 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 квітня 1959 р.

вайцман хаїм хацкелевич народився 
1897 р. у м. зволень Козеницького пов. Ра-
домської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, у 1927—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач цеху трикотажної 
фабрики ім. Мікояна, секретар партосередку 
Кп(б)У. заарештований 26 липня 1935 р. за 
розвал партгосподарства, зв’язки з троцькіс-
тами та членами інших антирад. партій, спри-
яння їхньому вступу до вКп(б) (ст. 5410 через 
ст. 7 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 15 жовтня 1935 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі. звільнений з-під варти у 1941 р., до 
1945 р. працював на будівництві комбінату 
в м. Устюг, з 1945 р. — в особливій монтажно-
будівельній частині № 1 у м. Речиця Гомель-
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ської обл. заарештований 11 листопада 1948 р. 
УМДб по Гомельській обл. за антирад. діяль-
ність (статті 7 п. «а», 76 КК бРСР), у січні 
1949 р. справу направлено на розгляд особли-
вої наради при МДб СРСР, рішення в спра-
ві відсутнє. Реабілітований 2 червня 1956 р.

вак андрій васильович народився 1906 р.  
у с. пархомівка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Мурафа Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Охоронець пожеж-
ної команди Мурафського цукрозаводу. зааре-
штований 4 березня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
17 травня 1936 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Реабілітований 22 липня 1994 р.

вакУла микола петрович народив-
ся 1913 р. і служив у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1935—1936 рр. член вЛКСМ. Червоно-
армієць 23-го арт. полку 23-ї стріл. дивізії. 
заарештований 21 листопада 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовим трибуналом ХвО 21 листопада 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі 
у м. владивосток. звільнений з-під варти 
26 липня 1942 р. працював на копальні ім. 
Матросова у Хабаровському краї. Нагородже-
ний медаллю «за доблесный труд в годы ве-
ликой Отечественной войны». Реабілітований 
24 лютого 1961 р.

вальдт вадим леонідович народився 
1913 р. у Харкові. Німець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у минулому член ЛКСМУ. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Рахівник цукрробкоопу. заа-
рештований 31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
18 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
5 квітня 1989 р.

вальдт леонід федорович народився 
1886 р. у Харкові. Німець, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
райтрансторгхарчу ст. Куп’янськ Донецької 
залізниці. заарештований 29 липня 1937 р. 
за антирад. профашистську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом Донецької залізниці 
11 листопада 1937 р. засуджений на 8 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 2 серпня 1994 р.

ванаг адольф якович, народився 1898 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латиш, із селян, 

освіта вища, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник інтендант-
ського факультету військово-господарської 
академії РСЧА. заарештований 29 липня 
1937 р. як учасник к.-р. троцькістської органі-
зації (статті 5411, 548, 17 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 4 жовтня 
1937 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 5 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 жовтня 1957 р.

вандлеР людвіг євстафійович наро-
дився 1901 р. у с. Роштадт Ананьївського 
пов. Херсонської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Червона 
Хвиля великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу «Червона хвиля». за-
арештований 29 липня 1937 р. як член к.-р. 
німецької диверсійно-терористичної органі-
зації та здійснення диверсійного акту у рад-
госпі (статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 вересня 1937 р. (статті 548, 549, 5410, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 липня 1968 р.

вантУх іван дмитрович народився 
1900 р. у с. Дернів провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1921—1932 рр. 
член КпзУ. проживав у Харкові. Ревізор 
бюджетної інспекції фінвідділу Харківського 
облвиконкому. У 1934 р. під слідством ДпУ 
УСРР як член к.-р. організації. заарешто-
ваний 17 червня 1937 р. як один з керівни-
ків УвО та зв’язки з к.-р. елементом (статті 
546, 548, 549, 5410, 5411 КК УРСР) і розпо-
рядженням наркома внутрішніх справ УРСР 
І. М. Леплевського від 31 серпня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) затверджений до розстрілу. Розстрі-
ляний 3 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 травня 1958 р.

ваРавін григорій іванович народився 
1883 р. на хут. Середня Ольшанка Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник житло-
во-будівельного кооперативу «будівельник». 
заарештований 4 вересня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 13 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
25 липня 1994 р.

ваРаницький віталій григорович див. 
ÂОÐОНИЦЬÊИЙ (Âàðàíèцüêèй) Â³òàл³й Гðè-
гîðîâèч.
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ваРваЩенко володимир федорович 
народився 1916 р. у с. Карлівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Карлівка Карлівського р-ну 
Харківської обл. Робітник машинобудівного 
заводу. заарештований 22 лютого 1937 р. за 
к.-р. агітацію під час траурного мітингу з на-
годи смерті наркому важкої промисловості 
тов. Орджонікідзе (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 14 квітня 1937 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ 
віддалених місцевостей СРСР. Реабілітований 
27 грудня 1993 р.

ваРеник наум гаврилович народився 
1888 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Ко-
мірник Доненерго. заарештований 17 жов-
тня 1935 р. за участь у тортурах і розстрілах 
рад. громадян під час Громадянської війни 
(ст. 5413 КК УСРР), справу закрито ЕКв 
УДб Костянтинівського міськвідділу НКвС 
17 листопада 1935 р. звільнений з-під варти 
6 грудня 1935 р.

ваРеник юхим гаврилович народився 
1895 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Артемівськ 
Сталінської обл. бухгалтер Артемівського ри-
бокоптильного заводу та контори ватозбуту. 
У 1919 р. під слідством барвінківської ЧК за 
службу у каральних загонах білогвардійців, 
німців і гайдамаків. У 1927 р. позбавлений 
виборчих прав як куркуль. У 1929 р. розкур-
кулений. заарештований 17 жовтня 1935 р. 
за службу у каральних органах гайдамаків під 
час Громадянської війни (ст. 5413 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 7 серпня 1936 р. за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією майна. Реабілітований 12 червня 1996 р.

ваРенко яків іванович народився 
1880 р. у с. борисовка Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, партійність невідома. прожи-
вав у Харкові. Робітник Харківського пош-
тамту. заарештований 24 квітня 1935 р. за 
шпигунство на користь Німеччини (ст. 546 
КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
26 травня 1936 р., підслідний визнаний со-
ціально небезпечним і направлений на при-
мусове лікування до психіатричної лікарні 
(ст. 10 КК УСРР).

ваРлам олександр григорович народив-
ся 1890 р. у с. блез золочівського пов. провін-

ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, [із селян], освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер житлобуді-
вельного кооперативу. У 1929—1933 рр. літе-
ратурний редактор партвидаву ЦК Кп(б)У. 
заарештований 22 вересня 1934 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації (ст. 5411 КК 
УСРР), 23 вересня спецконвоєм направлений 
до Києв у розпорядження Спв УДб НКвСа 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 квітня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 3 серпня 1957 р.

ваРламов григорій тимофійович на-
родився 1892 р. у с. Мала Аджанка Олексан-
дрійського пов. Херсонської губ. Українець, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Лозова Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник електростанції ст. Лозо-
ва півд. залізниці. заарештований 29 липня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 15 вересня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Івдельтабі. Ухвалою трійки УНКвС 
по Свердловській обл. від 24 грудня 1942 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
7 років. з 1947 р. проживав у с. Катеринівка 
Лозівського р-ну Харківської обл., працював 
у колгоспі ім. Орджонікідзе. Реабілітований 
29 липня 1960 р.

ваРфоломєєв іван степанович на-
родився 1892 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Одеса Одеської обл. Робітник заводу 
ім. Андре Марті. військовим трибуналом 6-го 
стріл. корпусу 7 серпня 1926 р. (ст. 114 ч. 2 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі з конфіскацією майна на 300 крб. 
і обмеженням прав на 3 роки. заарештований 
30 червня 1936 р. за к.-р. агітацію (статті 5410, 
5411 КК УСРР), 8 квітня 1937 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито помічником прокурора ХвО 13 лип-
ня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ваРшавський марко якович наро-
дився 1902 р. у м. Кобеляки Кобеляцько-
го пов. полтавської губ. єврей, з торговців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Економіст на-
вчальної майстерні Харківського машино-
будівного заводу. заарештований 22 травня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської організації 
та шкідництво (статті 549, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
31 жовтня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
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цією майна. Розстріляний 1 листопада 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 29 червня 1957 р.

ваРяниця іван матвійович народився 
1882 р. у с. велика Данилівка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. велика Данилівка Харківської приміської 
зони. Селянин-одноосібник. заарештований 
3 червня 1935 р. за антирад. агітацію і як член 
антирад. секти (ст. 5410 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 19 листопада 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 28 грудня 1935 р. 
вирок скасовано, справу передано на новий 
розгляд зі стадії досудового слідства. Справу 
закрито Харківським облпрокурором 20 січня 
1936 р. Реабілітований 14 лютого 1990 р.

василевська казимира-ванда владис-
лавівна народилася 1891(4) р. у м. Ковно Ко-
венської губ. полька, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт. проживала у Харкові. Робітниця 
промартілі «Текстильтканина». У 1922 р. під 
слідством СОЧ ДпУ УСРР за шпигунство на 
користь польщі (статті 57, 66 КК УСРР). за-
арештована 29 травня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 5 листопада 1937 р. 
(статті 159, 197 ч. 2 КпК УРСР).

василюк олександр іванович наро-
дився 1893 р. у м. Лукув Люблінської губ. 
Українець, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Комірник 9-го 
заводоуправління Головхліба. заарештований 
12 січня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 29 березня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 8 вересня 1990 р.

васильєв володимир дмитрович наро-
дився 1907 р. у с. Штерівка Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта вища, позапарт., у 1931—1936 рр.  
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Інженер-
конструктор Хпз. заарештований 27 жов-
тня 1936 р. як троцькіст, який підозрюється 
у к.-р. діяльності (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 травня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтіжемтабі та 
воркуттабі. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР у 1946 р. судимість знято. На 
1956 р. проживав у м. воркута Комі АРСР, 
працював головним механіком тресту «вор-

куташахтострой». Нагороджений двома орде-
нами «знак почета» та грамотою відмінника 
трудового фронту великої вітчизняної війни. 
Реабілітований 9 травня 1958 р.

васильєв іван іванович народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. Технік 
ХЦТ. заарештований 10 лютого 1935 р. як 
член антирад. угруповання та антирад. агі-
тацію (статті 5410, 5411 КК УСРР), 21 червня 
1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
10 серпня 1935 р. (ст. 197 КпК УСРР) з ану-
люванням підписки про невиїзд.

васильєв іван тадейович народився 
1900 р. у с. Федоровка Чернського пов. Туль-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, у 1931—1937 рр. член вКп(б). проживав 
на ст. Люботин півд. залізниці. політрук 
6-го загону стріл. охорони НКШС ст. пол-
тава півд. залізниці. заарештований 1 люто-
го 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом прикордонної і внутрішньої охорони 
УРСР по Харківській обл. 7 травня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. Реабіліто-
ваний 19 липня 1990 р.

васильєв клавдій васильович наро-
дився 1911 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та незакінчена вища, позапарт., до 1935 р. 
кандидат у члени вКп(б). без певного місця 
проживання. без певних занять. заарештова-
ний 4 березня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 20 червня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі у м. владивосток. Реабі-
літований 19 травня 1992 р.

васильєв леонід іванович народився 
1912 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Студент ХСІ. заарешто-
ваний 6 листопада 1934 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 19 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Реабілітований 24 вересня 1992 р.

васильцов василь павлович народив-
ся 1898 р. у с. подоли Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. подоли 
Куп’янського р-ну Харківської обл. завгосп 
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обозу виконробівської дільниці ст. Куп’янськ-
Сорт. північно-Донецької залізниці. Нарсу-
дом Куп’янського р-ну у 1930 р. за неви-
конання держзавдань засуджений на 2 роки 
позбавлення волі з суворою ізоляцією. зааре-
штований 29 липня 1937 р. за антирад. агіта-
цію та шкідництво (статті 541, 5410 КК УРСР), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС північно-
Донецької залізниці 8 квітня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

васильЧенко матвій федорович на-
родився 1898 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
без певних занять. заарештований 5 березня 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
23 травня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
2 роки. Реабілітований 27 червня 1991 р.

васюков микола іванович народив-
ся 1884 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. Ка-
сир-рахівник каси взаємодопомоги депо ст. 
Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештований 
9 березня 1936 р. за антирад. агітацію, по-
ширення провокаційних чуток (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 16 квітня 
1936 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. Ухвалою транспортної колегії верхо-
вного Суду СРСР від 25 липня 1936 р. вирок 
скасовано, справу закрито. звільнений з-під 
варти 1 серпня 1936 р.

васюков олексій миколайович наро-
дився 1904 р. у с. Улянівка Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, соціальне похо-
дження невідоме, освіта початкова, у 1926—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
завідувач клубу ім. Леніна ст. Люботин півд. 
залізниці. заарештований 3 вересня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсу-
дом півд. залізниці 13 жовтня 1936 р. (статті 
99, 196 КК УСРР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі умовно з випробувальним 
терміном 1 рік. Ухвалою судово-наглядової 
колегії верховного Суду СРСР від 26 серпня 
1937 р. вирок скасовано як м’який, справу 
повернено на новий розгляд в іншому скла-
ді судів. Лінсудом півд. залізниці 22 липня 
1938 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК УРСР) за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Ухвалою 
залізничної колегії верховного Суду СРСР 
від 10 січня 1939 року вважався засудженим 
за статтями 99, 196 КК УРСР до 1 року по-
збавлення волі.

васюковиЧ антон васильович наро-
дився 1902 р. у с. Отрубок Мінської губ. 

білорус, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. проповідник Хар-
ківської громади адвентистів сьомого дня. 
заарештований 4 серпня 1936 р. за участь 
у нелегальних нарадах керівників адвентист-
ських громад, на яких обговорювалися к.-р. 
питання (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 червня 1937 р. за к.-р. сектантську ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 13 березня 1989 р.

васюРенко георгій олексійович на-
родився 1888 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
Машиніст компресорної станції заводу «Серп 
и молот». заарештований 13 березня 1936 р. за 
к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
26 липня 1936 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

вахеР мойсей ізраїльович народився 
1913 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., до 1936 р. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Робітник ХТГз. заарештований 
7 лютого 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 15 травня 1936 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
19 травня 1995 р.

ваЩенко євдоким григорович народив-
ся 1905 р. у с. Яблучне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Яблучне 
богодухівського р-ну Харківської обл. Стрі-
лочник ст. Нова баварія півд. залізниці. за-
арештований 29 липня 1937 р. вДТв ГУДб 
НКвС ст. Люботин півд. залізниці за к.-р. 
погляди, антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 10 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Івдельтабі у Свердловській 
обл. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. 
Люботин півд. залізниці 9 листопада 1939 р. 
за недоведеності обвинувачення зі звільнен-
ням з-під варти.

ваЩенко іван петрович народився 
1887 р. у с. бровари Київського пов. Київ-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, у 1919—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у сел. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. завідувач парткабінету балаклій-
ського районного комітету Кп(б)У. зааре-
штований 26 липня 1937 р. як агент іноземної 
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розвідки та шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і розпорядженням наркома внутрішніх 
справ УРСР І. М. Леплевського від 31 серп-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) затверджений до розстрілу. 
Розстріляний 3 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 26 травня 1958 р.

ваЩенко олена карпівна народилася 
1914 р. і проживала у Харкові. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Технік 
ХЦТ. заарештованою не була, під слідством 
Спв УДб ХОУ НКвС з 16 березня 1935 р. 
за поширення к.-р. пісні про челюскінців 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 8 червня 1935 р. засуджена на 
2 роки позбавлення волі у зМУ. Термін по-
карання відбувала у полтавській промколонії 
НКвС. Ухвалою комісії приватної амністії від 
25 лютого 1937 р. застосована амністія. Реабі-
літована 21 квітня 1994 р.

вегеРін олександр григорович наро-
дився 1902 р. у с. Мурафа богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник 150-ї будівельної дільниці Управління 
військово-будівельних робіт ХвО. заарешто-
ваний 5 січня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 548 через ст. 17 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 23 трав-
ня 1937 р. (статті 75 ч. 1, 548 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у в’язниці з обмеженням прав на 3 роки. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 19 травня 1951 р. за антирад. агітацію 
терористичного характеру висланий на посе-
лення до Комі АРСР під нагляд органів МДб. 
Реабілітований 27 червня 1991 р.

вейРіх лев францович народився 1896 р. 
у с. Фрідеберг Австро-Угорської імперії. Ні-
мець, з кустарів, освіта середня, позапарт., 
у 1921—1924 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник Хвбз. заарештований 
8 липня 1937 р. як член фашистсько-дивер-
сійної шпигунської організації (статті 546, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 листопада 1937 р. (статті 
546, 5410, 5411 КК УРСР) висланий за межі 
СРСР. Реабілітований 29 червня 1989 р.

вейцкін мойсей наумович народився 
1908 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, з кустарів, освіта ви-
ща, позапарт., у 1925—1927 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Інженер-економіст ар-
хітектурної майстерні № 1. заарештований 
26 липня 1936 р. за троцькістську к.-р. роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 

наради при НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у воркуттабі. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 12 ве-
ресня 1951 р. як член антирад. троцькіст-
ського угруповання висланий на поселення 
до Комі АРСР під нагляд органів МвС. На 
засланні перебував у м. воркута. Реабілітова-
ний 23 серпня 1957 р.

векслеР соломон федорович народився 
1879 р. у м. Шпола звенигородського пов. 
Київської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. завід-
увач виробництва артілі «Інтернаціонал». за-
арештований 27 травня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 31 жовтня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 5 років. Розстріляний 
16 лютого 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 3 лютого 1938 р. Реабілітова-
ний 26 квітня 1994 р. і 31 березня 1989 р.

веледницький борис якович наро-
дився 1900 р. у м. Тараща Таращанського пов. 
Київської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. продавець кіоску Харк-
міськторгу. заарештований 24 червня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 23 вересня 1936 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі. Розстріляний 9 бе-
резня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по 
Дальбуду від 17 лютого 1938 р. Реабілітований 
16 липня 1989 р. і 31 січня 1990 р.

велиЧко ірина григорівна народилася 
1891 р. у м. болехів провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українка, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Учитель школи № 79 у с. пилипів-
ка Харківської приміської зони. заарештована 
26 березня 1937 р. як член націонал-фашист-
ської організації та дружина засудженого «во-
рога народу» (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 серпня 1937 р. як члену к.-р. організації 
УвО винесено ухвалу про розстріл. Розстріля-
на 10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітована 
9 вересня 1958 р.

велиЧко павло прохорович народив-
ся 1902 р. у міст. Іваниця прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Експедитор вРп ХТз. У 1930 р. розкуркуле-
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ний, висланий до північного краю, звідки 
втік. заарештований 3 квітня 1935 р. за к.-р. 
антисемітську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411, 
542 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 1 липня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412, 
5621 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у м. Норільськ. На 1957 р. проживав 
у м. бєлово Кемеровської обл. Реабілітований 
29 січня 1992 р.

велиЧко федір євдокимович наро-
дився 1905 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт., у минулому 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. викла-
дач Українського навчально-поліграфічного 
комбінату. заарештований 27 січня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
9 серпня 1935 р. за к.-р. агітацію позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 29 лис-
топада 1989 р.

велиЧко федір сергійович народився 
1868 р. у с. Олексіївка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 27 квітня 
1937 р. як член антирад. сектантської орга-
нізації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

венке макс пауль георг (максим да-
нилович) народився 1886 р. у берліні. Німець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Експедитор вантаж-
ної служби Харківського трамвайного трес-
ту. заарештований 16 липня 1937 р. за к.-р. 
профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00439 від 25 липня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 1 серпня 
1989 р.

веРба-коРшУн Рахіль Зелманівна (Ра-
їса Зіновіївна) народилася 1903 р. у с. переспа 
Луцького пов. волинської губ. єврейка, з тор-
говців, освіта вища, позапарт., у 1923 р. член 
КпзУ, до 1934 р. член вКп(б). проживала 
у Харкові. заступник директора Комуністич-
ного університету ім. Артема. заарештована 
23 березня 1935 р. як член УвО (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 4 серпня 1935 р. за к.-р. 

діяльність позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала в Ухтіжемтабі. 
після звільнення з-під варти працювала за 
вільним наймом економістом в управліннях 
Ухтіжемтабу, верхіжемтабу. На 1954 р. про-
живала у м. Мелітополь запорізької обл. Реа-
білітована 24 серпня 1955 р.

веРбицький матвій мойсейович на-
родився 1912 р. у м. братолюбівка Олек-
сандрійського пов. Херсонської губ. єврей, 
з кустарів, освіта середня, у минулому член 
вЛКСМ і кандидат у члени вКп(б). про-
живав у сел. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. Молодший командир вій-
ськового складу №29. заарештований 5 ве-
ресня 1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
та зберігання к.-р. літератури (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 5 лютого 1937 р. засуджений на 
3,5 роки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
військового трибуналу ХвО від 21 листопада 
1937 р. термін покарання зменшено до 3 років 
позбавлення волі з обмеженням прав на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі 
на ст. Котлас Архангельської обл. і північза-
лізничтабі. Реабілітований 10 травня 1990 р.

веРбовик григорій іванович народив-
ся 1910 р. у с. Дегтярівка Новгород-Сівер-
ського пов. Чернігівської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Миргород Миргородського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник артілі ім. жовтневої 
революції. заарештований 20 березня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб ХОУ НКвС 2 червня 1937 р. 
(ст. 197 КпК УРСР).

веРгУн михайло тимофійович народив-
ся 1888 р. у м. Охтирка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, соціальне по-
ходження, освіта, партійність і місце роботи 
невідомі. проживав у Києві. заарештований 
5 січня 1935 р. і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 14 березня 1935 р. за 
к.-р. агітацію позбавлений волі на 5 років. 
Термін покарання відбував у воркутинському 
відділенні Ухтпечтабу. звільнений з-під варти 
5 січня 1940 р.

веРеминський михайло якович на-
родився 1895 р. у с. Глинне провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, із селян, освіта вища, член вКп(б) 
з 1920 р. проживав у Харкові. заступник 
голови Карлівського райвиконкому. зааре-
штований 5 грудня 1934 р. як член терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 квітня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
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на 5 років. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі. Реабілітований 29 серпня 1958 р.

веРЖбитський олександр климен-
тійович народився 1883 р. у с. Семерники 
Ошмянського пов. віленської губ. білорус, 
із селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер казанозварю-
вального заводу ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 4 червня 1937 р. за ворожі 
настрої та дискредитацію партійних лідерів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці 1 липня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 8 квітня 1994 р.

веРЗилов олександр юхимович наро-
дився 1912 р. у с. Овдіївка Катеринославської 
губ. Росіянин, із селян, освіта середня, поза-
парт., у 1931—1932 рр. член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Робітник головної понижуваль-
ної електростанції. заарештований 10 березня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
29 травня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Справу закрито помічником про-
курора з нагляду за слідством в органах Дб 
22 вересня 1958 р. Реабілітований 22 липня 
1994 р.

веРлока павло якович народився 
1901 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Непокрите 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. заарештований 5 бе-
резня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і Харківським облсудом 17 червня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 21 липня 
1994 р.

веРлюсов наум якович народився 
1899 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
покровка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1933 р. майно част-
ково конфісковано. заарештований 20 трав-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і нарсудом Чугуївського р-ну 15 жов-
тня 1935 р. (ст. 67 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою Харківського 
облсуду від 15 жовтня 1935 р. вирок нарсуду 
змінено, за ст. 67 ч. 1 КК УСРР засуджений 
на 2 роки позбавлення волі.

веРнеР артур карлович народився 
1917 р. у колонії Іванівка Овруцького пов. 

волинської губ. Німець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт., у 1934—1935 рр. 
член вЛКСМ. проживав на ст. Лозова півд. 
залізниці. Художник-плакатист клубу. [в ад-
міністративному порядку виселений з при-
кордонної смуги]. заарештований 21 квітня 
1937 р. як член к.-р. повстанської фашист-
ської організації (статті 542 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 серпня 1937 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 1 квітня 1989 р.

веРнеР олександр маркович народився 
1905 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, із службовців, освіта незакінче-
на вища, позапарт., у 1921—1928 рр. член 
вЛКСМ, у 1925—1928 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент ХДУ. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ 
від 15 квітня 1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) ви-
сланий до Казахстану на 3 роки, а ухвалою від 
23 серпня 1929 р. від покарання звільнений 
достроково з правом вільного проживання 
на території СРСР. заарештований 8 лютого 
1935 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(статті 542, 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 10 жовтня 
1935 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
13 жовтня 1937 р. за ухвалою трійки УНКвС 
Дальбуду від 7 вересня 1937 р. Реабілітований 
9 липня 1965 р. та 29 грудня 1963 р.

веРнеР юліус юліусович народився 
1900 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. Сто-
рож складу на ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 28 грудня 1936 р. як член 
к.-р. фашистської організації та антирад. ді-
яльність (статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 542, 549, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 4 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

веРнигоРа Зінаїда іванівна народилася 
1902 р. і проживала у Харкові. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. безро-
бітна. заарештована 9 грудня 1934 р. за к.-р. 
діяльність (статті 548, 5410 КК УСРР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 19 грудня 1934 р. за 
браком доказів. заарештованою не була, під 
слідством Ов УДб ХОУ НКвС з 10 квітня 
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1935 р. за зв’язок з к.-р. елементом (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 серпня 1935 р. вислана до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітована 22 червня 
1989 р.

веРнигоРа олена іванівна народилася 
1899 р. і проживала у Харкові. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. виши-
вальниця універмагу Хаторгу. заарештована 
9 грудня 1934 р. за к.-р. діяльність (статті 548, 
5410 КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 19 грудня 1934 р. за браком доказів. 
заарештованою не була, під слідством Ов 
УДб ХОУ НКвС з 8 квітня 1935 р. за зв’язок 
з к.-р. елементом (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 серпня 1935 р. вислана до Казахстану на 
3 роки. Реабілітована 22 червня 1989 р.

веРхоглаЗ мендель овсійович наро-
дився 1908 р. у с. пеярівка Уманського пов. 
Київської губ. єврей, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт., до 1936 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. військовос-
лужбовець строкової служби 31-го мех. тан-
кового полку ХвО. заарештований 15 серпня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і військовим трибуналом 14-го 
стріл. корпусу ХвО 13 листопада 1936 р. засу-
джений на 2 роки позбавлення волі. Ухвалою 
військового трибуналу ХвО від 21 листопада 
1937 р. справу направлено на новий роз-
гляд і 103-м військовим трибуналом 22 травня 
1939 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 3 роки. Реабілітований 8 жовтня 
1992 р.

веРхотУРська віра адольфівна наро-
дилася 1900 р. у м. Миколаїв Херсонського 
пов. Херсонської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1925 рр. член 
РЛКСМ, у 1925—1927 рр. кандидат у члени 
вКп(б), у 1927—1934 рр. член вКп(б). про-
живала у Харкові. Керівник кафедри політе-
кономії Харківського інституту комуністичної 
освіти. заарештована 13 жовтня 1936 р. за 
антирад. агітацію, зберігання к.-р. літерату-
ри і належність до троцькістської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 13 трав-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбувала у Мінусинському вТТ 
у Комі АРСР. звільнена з-під варти у 1945 р. 
і проживала у м. воркута Комі АРСР, працю-
вала економістом автотранспортної контори 
«воркутауголь». заарештована 28 листопада 
1951 р. і табірним судом вТТ «ж» МвС СРСР 

9 червня 1952 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
засуджена на 7 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки, направлена до 
Мінусинського вТТ. Реабілітована 3 травня 
1956 р.

веРшигоРа антон тимофійович на-
родився 1913 р. у с. Яланець вінницького 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1934—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 27 вересня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 10 люто-
го 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

вигдоРовиЧ михайло михайлович на-
родився 1895 р. у м. поневежис поневежись-
кого пов. Ковенської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, член бунду з 1917 р. про-
живав у Харкові. Кравець швейної майстерні 
Міськспоживспілки. У 1928 р. позбавлений 
виборчих прав як торговець. заарештований 
27 червня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
20 серпня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 14 квітня 1995 р.

виговський войцех йосифович на-
родився 1864 р. у с. жупанівка Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. богус-
лавівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1935 р. за 
к.-р. агітацію в адміністративному порядку 
виселений з прикордонної смуги, у 1936 р. 
з місця заслання втік. заарештований 12 лип-
ня 1937 р. Коростенським окрвідділом НКвС 
за самовільне повернення з місця заслання 
(ст. 784 КК УРСР) і для подальшого слідства 
етапований у розпорядження Куп’янського 
Рв НКвС. Комісією НКвС СРСР і проку-
рора СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 21 жов-
тня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 7 серпня 
1989 р.

видавський (видовський) абрам 
мойсейович народився 1910 р. у м. Лодзь 
Лодзького пов. петроковської губ. єврей, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у Харкові. безробітний. за-
арештований 30 жовтня 1935 р. за антирад. 
настрої та агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 9 лютого 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення во-
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лі у віддалених вТТ. Реабілітований 2 липня  
1992 р.

видРенко михайло васильович наро-
дився 1910 р. у сел. Лозова павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. завідувач магазину № 58 вРп ст. Лозо-
ва півд. залізниці. заарештований 25 лютого 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. 
Харків-пас. півд. залізниці 11 березня 1935 р. 
за недоведеності обвинувачення (ст. 197 КпК 
УСРР) зі звільненням з-під варти.

видРенко петро самійлович народився 
1884 р. у с. Нагірне полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. візник гужтранспорту 
південмонтажбуду при Хпз. заарештований 
2 листопада 1935 р. за антирад. агітацію та 
розпалювання національної ворожнечі (статті 
5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 8 лютого 1936 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у віддалених 
вТТ. Реабілітований 22 березня 1994 р.

викін іван павлович народився 1890 р. 
у с. Шляхове Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рогівка 
Старосалтівського району Харківської обл. 
Секретар радгоспу «перемога» вовчанського 
р-ну. заарештований 19 квітня 1935 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 5 березня 1936 р. (статті 97, 
99, 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Розстріляний 14 жовтня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС Новосибір-
ської обл. від 2 жовтня 1938 р. Реабілітований 
9 жовтня 1992 р.

виногРадов борис володимирович на-
родився 1892 р. у Москві. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер Сантресту. У 1920 р. 
заарештований у м. Севастополь за службу 
в білих і ув’язнений на 3 роки до концтабору. 
У 1921 р. звільнений з-під варти за амністі-
єю. під слідством Ов Укрвійськокругу і ДпУ 
УСРР у 1933 р. (ст. 5411 КК УСРР), справу 
закрито. заарештований 27 жовтня 1935 р. 
за підготовку вбивства керівників вКп(б) 
і рад. уряду та к.-р. агітацію (статті 548 через 
ст. 18, 5410 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 26 березня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ. Реабілітований 1 лютого  
1962 р.

виногРадов марко львович народив-
ся 1899 р. у м. Короп Кролевецького пов. 
Чернігівської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач секції заводу № 183. заарештований 
11 березня 1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 27 серпня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
28 вересня 1992 р.

виногРадцев іван володимирович на-
родився 1919 р. у с. Олександрівка валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Олександрівка Коломацького р-ну 
Харківської обл. вантажник Новоіванівсько-
го бурякорадгоспу. заарештований 14 жов-
тня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 31 грудня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбував у Котлаському 
вТТ в Архангельській обл.. Реабілітований 
9 жовтня 1964 р.

винокУР борис григорович народився 
1907 р. у м. бердичів бердичівського пов. 
Київської губ. єврей, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1930—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Студент 
ХАІ. заарештований 28 лютого 1936 р. за 
троцькістську діяльність і належність до 
троцькістської організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 11 червня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Розстріляний 10 серпня 1938 р. за ухвалою 
трійки при УНКвС по Дальбуду від 8 серпня 
1938 р. Реабілітований 12 листопада 1992 р. 
і 16 серпня 1989 р.

винокУР савелій (семен) лазарович 
народився 1904 р. у м. Катеринослав Ка-
теринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. заступник 
секретаря партійного комітету заводу «Серп 
і молот». заарештований 19 листопада 1934 р. 
як член нелегальної к.-р. троцькістської ор-
ганізації (ст. 5411 КК УСРР), справу закри-
то Спв УДб НКвС УСРР 31 січня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). після звільнення 
з-під варти працював майстром цеху півден-
монтажбуду. заарештований 26 серпня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 січня 1937 р. позбавлений волі 
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у в’язниці на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у Суздальській в’язниці, з 1939 р. — у Но-
рільтабі. звільнений з-під варти 14 листопада 
1944 р. з прикріпленням до роботи в таборі 
до закінчення війни. До 1950 р. працював на 
Норільському комбінаті. На 1952 р. проживав 
у м. Апатити Мурманської обл. Диспетчер Кі-
ровськбуду. заарештований 28 лютого 1952 р. 
як член антирад. троцькістської організації 
та антирад. роботу (статті 5810 ч. 1, 5811 КК 
РРФСР) і ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 29 квітня 1952 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) висланий до Красноярського 
краю під нагляд органів МДб. На поселенні 
перебував у сел. богучани Красноярського 
краю. звільнений із заслання у 1954 р., виїхав 
до Харкова. Реабілітований 22 травня 1989 р., 
11 травня і 6 вересня 1956 р.

винокУРов григорій архипович наро-
дився 1907 р. у с. великий бурлук вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, у 1923—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживав у с. великий бурлук 
великобурлуцького р-ну Харківської обл. за-
відувач районної бібліотеки. заарештований 
27 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
10 квітня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 28 грудня 1988 р.

винокУРов павло іванович народився 
1904 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. продавець 
магазину № 143 Харпромторгу. заарешто-
ваний 29 липня 1937 р. за підпільну к.-р. 
троцькістську діяльність (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. (статті 5410, 5411, 
196 КК УРСР) попереднє ув’язнення зарахо-
вано у термін покарання зі звільненням з-під 
варти. Реабілітований 28 березня 1996 р.

випинашко федір кузьмич народився 
1902 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1920—1921 рр. 
член РКп(б), у 1923—1924 рр. член РКСМ. 
проживав у Харкові. Студент ХФЕІ. зааре-
штований 7 червня 1935 р. як член антирад. 
угруповання (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 22 листопада 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 11 березня 1990 р.

виРЖиковський Роман Романович 
народився 1891 р. у м. володарка Таращан-
ського пов. Київської губ. поляк, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-

кові. викладач ХДУ, професор. заарештова-
ний 2 квітня 1937 р. як член к.-р. організації 
та шпигунство (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
3 вересня 1937 р. (статті 546, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 3 вересня 
1937 р. у Києві. Реабілітований 28 листопада 
1956 р.

високолян михайло митрофанович 
народився 1912 р. на ст. Колонтаївка Хер-
сонської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у минулому кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Авіа-
моторист 2-ї прикордонної школи НКвС. 
заарештованим не був, під слідством військо-
вої прокуратури прикордонної і внутрішньої 
охорони УСРР по Харківській обл. з 20 квіт-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), справу закрито підготовчим за-
сіданням відділу військового трибуналу при-
кордонної і внутрішньої охорони УСРР по 
Харківській обл. 29 травня 1935 р. за недо-
цільності розгляду в судовому порядку (ст. 5 
КпК УСРР).

висоцький григорій якович народив-
ся 1901 р. у с. Маячка Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у сел. цукрозаводу ім. Артема у Чу-
тівському р-ні Харківської обл. заступник ди-
ректора цукрозаводу. заарештований 29 трав-
ня 1937 р. як член к.-р. диверсійної організа-
ції (статті 544, 549, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 22 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 жовтня 1958 р.

висоцький-степовий Зіновій та-
расович народився 1894 р. у с. Кам’янка Хер-
сонського пов. Херсонської губ. Українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, поза-
парт., у 1916—1919 рр. член УСДРп, у 1921—
1924 рр. член УКп, у 1928 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник тресту зелених 
насаджень. У 1924 р. під слідством як член 
УКп. заарештований 20 серпня 1936 р. як 
член к.-р. організації та к.-р. агітацію (ст. 548, 
5410 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
9 лютого 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений до розстрілу. Роз-
стріляний у Харкові, дата розстрілу невідома. 
Реабілітований 15 квітня 1958 р.

висоЧин дмитро дмитрович народив-
ся 1899 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з торговців, освіта неповна середня, поза-
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парт. Старший майстер Харпромторгу. за-
арештований 3 липня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
20 квітня 1989 р.

вистоРоп ілля денисович народився 
1919 р. у с. Таранівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. без-
робітний. заарештований 8 грудня 1936 р. 
за антирад. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 15 лютого 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Термін по-
карання відбував в Ухтпечтабі у сел. воркута 
Комі АРСР. Реабілітований 11 квітня 1995 р.

вишемиРський адольф вікентійо-
вич народився 1883 р. у м. вільно віленської 
губ. поляк, із дворян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер будів-
ництва залізничної колії Червоний Лиман—
Куп’янськ. заарештований 11 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і трійкою УНКвС по Донецькій обл. 26 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 29 лис-
топада 1937 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.] 
Реабілітований 5 квітня 1962 р.

вишемиРський михайло павлович 
народився 1897 р. у с. Дмитрівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Лікпом поліклініки півд. 
залізниці №1 і поліклініки Трансстрахкаси. 
заарештований 12 червня 1937 р. як член к.-р. 
організації та к.-р. агітацію (статті 5411, 5410 

ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

вишемиРський федір павлович на-
родився 1893 р. у с. Дмитрівка Ізюмського 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач постачання будівництва 
інституту ім. Мечникова в помірках. зааре-
штований 5 червня 1937 р. як член к.-р. 
організації церковників (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

вишинський станіслав іванович на-
родився 1895 р. у с. Лебідь Седлецької губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, у 1919—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор трамвайного тресту. заарештований 
28 травня 1937 р. як член шкідницької органі-
зації та антирад. агітацію (статті 547, 5410, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. (статті 547, 548, 
5411 КК УРСР) засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
6 жовтня 1956 р.

вишкін генріх ізраїльович народився 
1895 р. у м. Рудня Смоленської губ. єв-
рей, з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. браке р бази Харківського об-
лшвейзбуту. заарештований 20 листопада 
1936 р. як член к.-р. троцькістської органі-
зації, який проводив к.-р. троцькістську ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 15 січ-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у воркуттабі. після 
звільнення з-під варти проживав у м. воркута 
Комі АРСР. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 1 липня 1950 р. як член троць-
кістської організації висланий на довічне по-
селення. До 1954 р. перебував у с. Сургути 
Сєверного р-ну Новосибірської обл. помер 
1971 р. у м. Охтирка Сумської обл. Реабіліто-
ваний 21 квітня 1989 р.

вишневський анзельм степанович 
народився 1894 р. у м. Ченстохов Ченсто-
ховського пов. петроковської губ. поляк, 
із службовців, освіта початкова, у 1920—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Електромеханік 2-ї дистанції сигналізації та 
зв’язку ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
штований 21 серпня 1936 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 5 листопада 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 17 січня 1994 р.

вишневський веніамін мойсейович 
народився 1907 р. у м. Миргород Миргород-
ського пов. полтавської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник друкарні Сільгоспвидавництва. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ 
від 23 квітня 1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
висланий до Казахстану на 3 роки, а ухва-
лою від 13 квітня 1930 р. попереднє рішення 
скасовано, дозволено вільне проживання на 
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території СРСР. заарештований 26 лютого 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
та троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 27 червня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі. Розстріляний 30 березня 1938 р. 
у копальні воркута в Комі АРСР за ухвалою 
трійки при УНКвС по Архангельській обл. 
від 11 січня 1938 р. Реабілітований 22 травня 
1989 р.

вишневський франц феліксович на-
родився 1899 р. у м. Супрасль бєлостоцького 
пов. Гродненської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інспектор на-
родногосподарського обліку Старосалтів-
ського р-ну Харківської обл. заарештований 
4 жовтня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито помічником про-
курора Харківської обл. 15 березня 1936 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УСРР). На 1937 р. робітник 
Харківського телефонно-телеграфного заводу. 
з 4 жовтня 1935 р. до 22 січня 1936 р. під слід-
ством ХОУ НКвС (ст. 5410 КК УСРР). зааре-
штований 10 жовтня 1937 р. за шпигунство на 
користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР і прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1958 р.

вишняков семен пимонович народив-
ся 1895 р. у с. Новий пришиб Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Черво-
ний Шахтар Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб лісництва. У 1931 р. за невиконан-
ня плану хлібозаготівлі засуджений на 3 роки 
позбавлення волі. заарештований 1 квітня 
1936 р. за розголошення факту співробітни-
цтва з органами НКвС (ст. 109 КК УСРР), 
справу закрито прокуратурою у спецсправах 
Харківської обл. 3 травня 1937 р. (ст. 5 КпК 
УРСР).

віббе абрам абрамович, народився 
1913 р. у с. Світлівка Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Німець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Учень 
Харківського газетного технікуму ім. Остров-
ського. заарештованим не був, під слідством 
Ов ХОУ НКвС з 20 березня 1936 р. за ви-
кривлення у к.-р. дусі промови т. Димитрова 
під час практики в редакції газети «Дас нойє 
дорф», троцькістську діяльність і належність 
до троцькістської організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 

16 травня 1936 р. (ст. 99 КК УСРР) засудже-
ний на 1,5 року позбавлення волі у зМУ. 
Ухвалою Найвищого Суду УСРР від 9 черв-
ня 1936 р. вирок скасовано, справу закрито 
(ст. 302 ч. 1 КпК УСРР).

відюк дмитро григорович народився 
1909 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1928 рр. член 
вЛКСМ, у 1928 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Майстер модельного це-
ху заводу ім. Косіора. У 1928 р. під слідством 
ДпУ УСРР за к.-р. троцькістську діяльність. 
заарештований 20 червня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістського угруповання та анти-
рад. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 березня 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у м. Магадан, де помер 21 лютого 1939 р. Ре-
абілітований 19 липня 1960 р.

віленкін юда ізраїльович народився 
1884 р. у м. вітебськ вітебської губ. єврей, 
із службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер лісопильного за-
воду Моспромметизсоюзу у с. Салах-аул Ад-
лерського р-ну Азово-Чорноморського краю. 
У 1928 р. за ст. 5410 КК УСРР висланий на 
3 роки до м. Тамбов. заарештований 7 травня 
1937 р. Сочинським міським відділком НКвС 
за причетність до керівництва к.-р. меншо-
вицьким підпіллям в Україні (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і для подальшого слідства 
етапований до Харкова у розпорядження УДб 
ХОУ НКвС. військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 10 грудня 1937 р. (статті 548, 
5411 через ст. 20 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років і конфіскацією май-
на. Термін покарання відбував в Орловській 
в’язниці. військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 вересня 1941 р. (ст. 5810 ч. 2 КК 
РРФСР) засуджений до розстрілу. Розстріля-
ний 11 вересня 1941 р. у м. Орел. Реабілітова-
ний 30 липня 1991 р. і 26 липня 1990 р.

вільгальм тамара миколаївна народи-
лася 1911 р. і проживала у Харкові. Німкеня, 
із службовців, освіта середня, позапарт. Сту-
дентка ХМІ. заарештована 10 грудня 1934 р. 
за к.-р. терористичну діяльність та антирад. 
агітацію (статті 548, 5410 КК УСРР), а 7 квітня 
1935 р. звільнена з-під варти на підписку про 
невиїзд. Справу закрито ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 липня 1935 р.

вільховський (ольховський) опанас 
іванович народився 1892 р. у с. Огульці вал-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
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селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Огульці валківського р-ну Харківської 
обл. Технічний конторник ст. Люботин півд. 
залізниці. заарештований 27 липня 1935 р. 
за к.-р. агітацію серед одноосібників (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), а 11 листопада 1935 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд. 
Спецколегією Харківського облсуду 2 лютого 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. військовим трибуналом Харків-
ської обл. 6 вересня 1946 р. (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) засуджений на 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

вінник михайло прокопійович наро-
дився 1897 р. на хут. Челбаси Кавказького 
відділення Кубанської обл. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Козача Лопань Дергачівського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник радгоспу, у минулому 
стрілочник ст. Козача Лопань півд. залізниці. 
заарештований 9 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію, поширення провокаційних чуток 
к.-р. змісту, наклепи на вождів партії та уряду 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
17 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі з пора-
женням у правах на 2 роки. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі. Реабілітований 
21 грудня 1992 р.

віРх генріх генріхович народився 1884 р. 
у с. буда-бобрицька житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гофштадт 
Молочанського р-ну Дніпропетровської обл. 
бригадир колгоспу ім. Молотова. заарешто-
ваний 15 лютого 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської організації та к.-р. діяльність (статті 549, 
5410, 5411 через ст. 17 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
5411, 542, 549 через ст. 17 КК УРСР) засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у в’язниці 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією майна. помер в ув’язненні. Реабілітова-
ний 4 лютого 1958 р.

вітек Рудольф францович народився 
1888 р. у відні. Німець, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач залізничною вузловою лазнею 17-ї 
житлової дистанції. заарештований 28 квітня 
1935 р. за к.-р. діяльність, шпигунство на ко-
ристь Німеччини (статті 546, 5411 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 14 вересня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) виправданий. Ухва-
лою транспортної колегії верховного Суду 
СРСР від 13 листопада 1935 р. вирок суду ска-
совано, справу направлено на новий розгляд. 

Лінсудом півд. залізниці 23 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі. Реабілітований 4 серпня 
1967 р.

віткаленко дмитро григорович наро-
дився 1892 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1920—1936 рр. член вКп(б). за-
відувач овочевої бази ХКз. заарештований 
20 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
помер 31 березня 1938 р. в ув’язненні. Реабі-
літований 13 березня 1959 р.

віхеРт йоган йоганович народився 
1882 р. у с. Орлівщина Новомосковського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове життя». заарешто-
ваний 12 лютого 1937 р. як член к.-р. фа-
шистської організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 через 
ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. помер в ув’язненні. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

віхтинський микола олександрович 
народився 1880 р. у с. Скрипаї зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Машиніст депо ст. Основа півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством вДТв 
ГУДб НКвС ст. Основа з 9 травня 1935 р. за 
недбале ставлення до службових обов’язків, 
що призвело до зіткнення вагонів (ст. 5630 п. 
«а» ч. 1 КК УСРР), справу закрито транспорт-
ним прокурором 3-ї дільниці півд. залізниці 
27 червня 1935 р.

віхтинський олександр олексійович 
народився 1911 р. у с. Скрипаї зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського асфальтобетон-
ного заводу. заарештований 27 квітня 1935 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 19 липня 1935 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у віддалених 
вТТ. Реабілітований 31 липня 1991 р.

влас валерій юстинович див. СЕÐЕЦЯН 
(Сèðîòÿí) Ìèêîлà Ìèêîлàйîâèч (Âлàñ Âàлåð³й 
Юñòèíîâèч).

власенко андрій Захарович народився 
1898 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
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ківської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 137. заарештований 28 січня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної групи (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 4 квітня 1958 р.

власенко василь гнатович (кобець ва-
силь іванович) народився 1912 р. у м. вал-
ки валківського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., до 
1934 р. член вЛКСМ. проживав у с. пісочин 
Харківської приміської зони. Робітник Хар-
ківського цементного заводу. заарештований 
29 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 19 жовтня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

власенко василь миколайович наро-
дився 1897 р. у с. Мизинівка звенигород-
ського пов. Київської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Маньківка Маньківського р-ну Київської 
обл. Інструктор-заготівельник Маньківського 
маслозаводу. заарештований 16 січня 1937 р. 
за к.-р. настрої, зв’язок з українськими емі-
грантськими колами, як член к.-р. повстан-
ської організації (ст. 5411 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом ХвО 26 травня 1937 р. (статті 
542, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 8 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки. Ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 6 жовтня 
1951 р. висланий на поселення. На 1954 р. 
проживав у с. Мизинівка звенигородського 
р-ну Черкаської обл. Реабілітований 10 трав-
ня 1958 р.

власенко данило степанович народив-
ся 1875 р. у с. Гусарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гусарів-
ка балаклійського р-ну. Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 31 лип-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 7 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 10 квітня 
1989 р.

власенко іван васильович народився 
1919 р. у с. Мизинівка звенигородського пов. 
Київської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Учень експедитора Харківського лісопильно-

го заводу. заарештований 23 лютого 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 20 травня 1936 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ. 
Термін покарання відбував у Кустолівській 
сільгоспколонії в полтавській обл. Реабіліто-
ваний 17 січня 1994 р.

власенко іван михайлович народився 
1908 р. у м. Малин Радомишльського пов. 
Київської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, член вЛКСМ з 1924 р., у 1931—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
завідувач відділу піонерської роботи Хар-
ківського обкому ЛКСМУ. заарештований 
16 липня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
терористичної організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 1 жовтня 1937 р. засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 10 жовтня 1956 р.

власенко павло дмитрович народився 
1905 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Липці Липецько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1931 р. розкуркулений і висланий на Урал 
на 5 років. У 1932 р. з місця заслання втік. 
заарештований 24 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

власов володимир микитович народив-
ся 1901 р. у Києві. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Терно-
ва вовчанського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 22 ве-
ресня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 травня 
1937 р. виправданий. Ухвалою верховного 
Суду УРСР від 15 жовтня 1937 р. вирок суду 
скасовано, справу повернено на дослідуван-
ня. Харківським облсудом 10 травня 1938 р. 
виправданий.

власов іван кузьмич народився 1892 р. 
у м. Сулин Черкеського окр. області війська 
Донського. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1918 рр. член 
РСДРп. проживав у Харкові. Експедитор 
Хпз. заарештований 24 червня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 27 вересня 1961 р.
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власова Уляна омелянівна, народилася 
1907 р. у с. Тернова вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала у с. Тернова вовчан-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештована 25 вересня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 9 травня 1937 р. виправдана 
за недоведеності складу злочину.

влаЩенко микита парфентійович на-
родився 1883 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
Робітник ХТГз. заарештований 14 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 24 вересня  
1992 р.

внУков олексій іванович народився 
1908 р. на ст. Несвитичеве Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта вища, по-
запарт., у минулому член вЛКСМ, до 1935 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Май-
стер заводу «Світло шахтаря». заарештований 
23 червня 1936 р. за к.-р. антипартійну діяль-
ність троцькістського характеру (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 березня 2 березня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у м. Магадан. Розстріляний 20 травня 
1938 р. у [м. Магадан] за ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Дальбуду від 23 квітня 
1938 р. Реабілітований 29 березня і 17 лютого 
1958 р.

внУков павло георгійович народився 
1909 р. у с. верхні Деревеньки Льговсько-
го пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1933 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. Моторист авіаремонтних майстерень 
ЦпФ. заарештований 31 серпня 1936 р. за 
намір здійснити теракт над наркомом обо-
рони СРСР (ст. 548 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 28 жовтня 1936 р. (статті 548 
через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
8 липня 1991 р.

вовк опанас іванович народився 1896 р. 
у с. Ташлик Тираспольського пов. Херсон-
ської губ. Українець, з робітників, освіта не-
закінчена вища, у 1917—1925 рр. і 1928—
1934 рр. член вКп(б), відновлений у партії 
у 1935 р. проживав у Харкові. Директор ХЦз 
№ 14. заарештований 5 вересня 1936 р. як 

член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР), а 3 квітня 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 9 грудня 
1937 р. з анулюванням підписки про не- 
виїзд.

вовкодав андрій Захарович народив-
ся 1900 р. у с. вербівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волвен-
кове петрівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». під вартою 
у петрівському Рв РСМ у травні 1937 р. за 
антирад. агітацію та шкідництво. заарештова-
ний 23 липня 1937 р. за антирад. роботу се-
ред колгоспників, організацію кримінального 
елементу для скоєння злочину (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 14 серпня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського 
краю. На 1960 р. проживав у м. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Реабіліто-
ваний 8 січня 1960 р.

вовЧик лідія євгенівна народилася 
1900 р. у подільській губ. Українка, із свя-
щеннослужителів, освіта вища, позапарт., 
у 1918—1920 рр. член УКп, у 1920—1934 рр. 
член вКп(б). проживала у Харкові. Хімік-
лаборант Харківського пивзаводу № 1. за-
арештована 12 червня 1937 р. [як член к.-р. 
організації] (статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 11 вересня 1937 р. позбавлена волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бувала в Карадубському с.-г. ОТп Амуртабу 
у Хабаровському краї. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 липня 1945 р. 
термін покарання знижено до фактично від-
бутого зі звільненням з-під варти. померла 
1979 р. у Києві.

водоп’янов анатолій петрович на-
родився 1897 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, по-
запарт., у 1919—1920 рр. член РКп(б). Не 
працював за станом здоров’я. заарештований 
4 червня 1935 р. за зв’язки з польським кон-
сульством з метою передачі зібраних шпигун-
ських відомостей (ст. 546 КК УСРР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 10 липня 1935 р. 
за станом здоров’я підслідного. звільнений 
з-під варти 11 липня 1935 р. помер 25 лютого 
1942 р. у Харкові.

водоп’янов микола миколайович на-
родився 1903 р. у стан. Успенська Області 
війська Донського. Українець, з робітни-
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ків, освіта вища, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. безробітний. 
заарештований 28 лютого 1936 р. як член 
к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), справу закрито Харківським об-
лпрокурором у спецсправах 7 квітня 1936 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УСРР).

водотика костянтин павлович наро-
дився 1908 р. у с. павлівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник ТЕЦ Червонозаводського р-ну. 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
11 липня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
групи та к.-р. пропаганду (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 5 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 13 березня 
1959 р.

воєвода михей михейович народився 
1915 р. у с. перещепине Новомосковсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. піски Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Фотограф-ретушер фотомайстерні. 
У 1936 р. за відмову служити в РСЧА за ре-
лігійними переконаннями оштрафований на 
35 крб. заарештований 21 червня 1937 р. за 
к.-р. агітацію, участь у к.-р. релігійній секті 
ієговістів та відмову служити в РСЧА (статті 
5410 ч. 1, 5618 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

войталь владислав августович наро-
дився 1893 р. у м. Острівець Радомської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Чорнороб складу 
південмонтажбуду. заарештований 30 лип-
ня 1937 р. за розвідувальну та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 листопада 1937 р. за шпигунську діяль-
ність висланий за межі СРСР. Реабілітований 
26 липня 1989 р.

войтенко остап іванович народив-
ся 1899 р. у с. Сокілка Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Слухач коопкурсів всеукраїнського інституту 
споживкооперації. заарештований 27 квітня 
1935 р. як член к.-р. групи та к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 16 вересня 1935 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) засуджений на 

3 роки позбавлення волі у зМУ. Реабілітова-
ний 29 вересня 1992 р.

войтов олександр миколайович наро-
дився 1896 р. у с. Новоохтирка Старобіль-
ського пов. Харківської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт. 
проживав Харкові. бухгалтер Харківського 
міського комітету мисливців. заарештований 
25 грудня 1934 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 26 червня 1935 р. позбавлений во-
лі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 9 липня 
1965 р.

войце ліна августівна народилася 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латиш-
ка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживала в Києві. заступник завідува-
ча особливого сектору Харківського обкому 
Кп(б)У. заарештована 11 січня 1937 р. за 
зв’язки з троцькістами та знищення таєм-
них документів (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
а 27 січня 1937 р. звільнена з-під варти на під-
писку про невиїзд. Справу закрито УНКвС 
по Харківській обл. 8 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) з анулюванням підписки про 
невиїзд.

волгін (хорошухін) семен Зіновійович, 
народився 1905 р. у м. Ромни Ромнівського 
пов. полтавської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. парторг ХІІТ. зааре-
штований 5 лютого 1937 р. як троцькіст та 
троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 червня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Реабілітований 20 квітня 
1989 р.

волін ілля овсійович народився 1907 р. 
у м. Оргєєв Оргєєвського пов. бессарабської 
губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, по-
запарт., до 1930 р. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Кравець промартілі «Культпраця». 
заарештований 26 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 16 лютого 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. Реа-
білітований 13 серпня 1963 р.

волков борис степанович народився 
1905 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт., у 1925—
1929 рр. член вЛКСМ, у 1930—1935 рр. член 
вКп(б). Служив у м. Медведь Шимського 
р-ну Ленінградської обл. Начальник розвід-
ки батареї 16-го арт. полку, лейтенант. за-
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арештований 6 липня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістсько-зінов’ївської організації (статті 
5810, 5811 КК РРФСР) і військовим трибуна-
лом 1-го стріл. корпусу ЛвО 7 грудня 1937 р. 
(статті 588 через ст. 17, 5810 ч. 1, 5811 КК 
РРФСР) засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі у в’язниці з пораженням у правах 
на 5 років і позбавленням військового зван-
ня «лейтенант». Ухвалою верховної коле-
гії верховного Суду СРСР від 23 березня 
1938 р. тюремне ув’язнення замінено на по-
збавлення волі у вТТ. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі у м. Магадан, де помер 
24 листопада 1946 р. Реабілітований 24 квітня  
1958 р.

волков дмитро антонович народив-
ся 1904 р. у м. Миргород Миргородського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач Харківського інституту рад. 
торгівлі, доцент. заарештований 27 квітня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської органі-
зації та антирад. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 серпня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Реабілітований 10 жовтня  
1958 р.

волков іван денисович народився 
1888 р. у с. вірнопілля Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вірнопілля 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. петровського. заарештований 5 ве-
ресня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), 6 січня 1937 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то Ізюмською райпрокуратурою 20 березня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

волков іван іванович народився 1904 р. 
і проживав у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. 
член вКп(б). Робітник Хпз. заарештований 
26 квітня 1936 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 9 жовтня 1937 р. виправданий. Реабі-
літований 22 квітня 1993 р.

волков олексій денисович народився 
1885 р. у с. вірнопілля Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1936 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у м. Кос-
тянтинівка Костянтинівського р-ну Сталін-
ської обл. Комірник автосклозаводу № 25. 
заарештований 7 вересня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 5 серпня 1937 р. за-

суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. помер 20 бе-
резня 1941 р. в ув’язненні в Новосибірській 
обл. Реабілітований 26 січня 1990 р.

волков опанас денисович народився 
1902 р. у с. вірнопілля Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Костян-
тинівка Костянтинівського р-ну Сталінської 
обл. без певних занять. заарештований 7 ве-
ресня 1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 21 травня 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито Ізюмським райпрокуро-
ром 29 травня 1937 р.

волков трохим денисович народився 
1907 р. у с. вірнопілля Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вірнопілля 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. петровського. заарештований 5 ве-
ресня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 3 січня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Реабілітований 
25 липня 1994 р.

волков федір степанович народився 
1891 р. у с. Артем’єво Шуйського пов. вла-
димирської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Се-
кретар заводу «Колірметбрухт». заарештова-
ний 5 червня 1937 р. як член к.-р. організації 
церковників (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 546, 548, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

волковиський григорій наумович 
народився 1908 р. у м. брест-Литовськ брест-
ського пов. Гродненської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт., у минулому 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. відпо-
відальний секретар редакції газети «Ленін-
ська зміна». заарештований 8 липня 1937 р. 
як член к.-р. угрупування та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 2 жовтня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував в Амуртабі у м. Комсомольськ-на-
Амурі Хабаровського краю. Ухвалою судової 
колегії з карних справ верховного Cуду СРСР 
від 20 грудня 1939 р. вирок облсуду скасовано, 
справу закрито.

волобУєв прокопій васильович наро-
дився 1910 р. у с. верхній бишкин змі-
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ївського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Кухар їдальні № 7 фабрики-кухні 
Хпз. заарештований 4 листопада 1935 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 5 березня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував на Колимі. звільнений з-під варти 
у грудні 1937 р., проживав у м. Магадан. Реа-
білітований 11 січня 1962 р.

воловиЧ микола васильович народив-
ся 1911 р. в Австро-Угорській імперії. по-
ляк, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1925—1931 рр. член вЛКСМ. проживав 
у хімколонії с. Костянтинівка Краснокутсько-
го р-ну Харківської обл. завідувач лаборато-
рії заводу «Червоний хімік». заарештований 
5 квітня 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
організації (статті 549, 5411 КК УРСР) і розпо-
рядженням наркома внутрішніх справ УРСР І. 
М. Леплевського від 31 серпня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
затверджений до розстрілу. Розстріляний 
3 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 12 
жовтня 1989 р.

волокитін георгій трохимович наро-
дився 1903 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Робітник Харківського авторемонтного 
заводу «Хартранс». заарештований 9 березня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 червня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Термін покарання 
відбував у Читинській обл. Реабілітований 
19 жовтня 1992 р.

волошин іван лукич народився 
1906 р. у с. Снавость Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта середня спеціальна, у 1921—
1926 рр. член вЛКСМ, у 1926—1927 рр. кан-
дидат у члени вКп(б), у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Голобородьківка Кар-
лівського р-ну Харківської обл. помічник на-
чальника політвідділу бурякорадгоспу. зааре-
штованим не був, під слідством Карлівського 
Рв НКвС з 20 квітня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР). заарештований 
8 серпня 1935 р. у Ленінграді Спв УНКвС по 
Ленінградській обл., етапований до Харкова 
і Харківським облсудом 28 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Ухвалою верховно-
го Суду УРСР від 21 березня 1936 р. вирок 
скасовано, справу повернено на дослідування 
зі звільненням з-під варти на підписку про 

невиїзд. Справу закрито прокуратурою УСРР 
у спецсправах 11 липня 1936 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УСРР) з анулюванням підписки про 
невиїзд.

волошин олександр андрійович наро-
дився 1904 р. у с. борисовка Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. борисов-
ка борисовського р-ну Курської обл. Шофер 
Стригуновської МТС. заарештований 23 жов-
тня 1936 р. як член к.-р. шпигунської орга-
нізації та зв’язки з іноземним консульством 
(статті 546, 5411 КК УСРР), для подальшого 
слідства етапований до Києва у розпоряджен-
ня Спв УДб НКвС УСРР і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 9 липня 
1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність по-
збавлений волі у в’язниці на 8 років. Термін 
покарання відбував у Норільтабі. звільнений 
з-під варти 27 травня 1946 р. з прикріплен-
ням до Норількомбінату, де працював за-
відувачем механічної майстерні Управління 
копальнями. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 29 листопада 1950 р. висланий 
на поселення до Красноярського краю під 
нагляд органів МДб. На 1954 р. проживав 
у м. Норільськ Красноярського краю. Реабілі-
тований 8 лютого 1957 р.

волоЩенко іван лаврентійович наро-
дився 1891 р. на хут. Миколаївка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Харківського тракторо-
ремонтного заводу. заарештований 15 квітня 
1936 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 17 трав-
ня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабіліто-
ваний 12 жовтня 1990 р.

вольваЧ олексій федорович народився 
1915 р. у с. піски Лохвицького пов. пол-
тавської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., член вЛКСМ з 1936 р. 
проживав у Харкові. Студент Харківського 
інституту рад. будівництва і права ім. Кага-
новича. заарештований 29 квітня 1937 р. за 
к.-р. агітацію, прагнення придбати зброю та 
терористичні наміри (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 верес-
ня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 68 ч. 3 КК УРСР) 
засуджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував у м. Норільськ Краснояр-
ського краю. звільнений з-під варти 5 травня 
1947 р. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

вольф олександр вільгельмович наро-
дився 1901 р. на хут. Марієнполь Костянти-
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ноградського пов. полтавської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник заготконтори Лозівської рай-
споживспілки. У 1921 р. майно конфісковано. 
У 1930 р. висланий на Урал, з місця заслання 
втік. заарештований 30 січня 1937 р. як член 
к.-р. фашистської організації та антирад. ді-
яльність (статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 18 черв-
ня 1937 р. (статті 5411, 542 і 549 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 4 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 4 лютого 
1958 р.

вольянський семен андрійович на-
родився 1880 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Люботин Харківського р-ну Харківської обл. 
Машиніст Центрального військово-залізнич-
ного парку № 2 на ст. Нова баварія півд. 
залізниці. заарештований 30 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 29 квітня 1938 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у волготабі у м. Рибінськ Ярослав-
ської обл. Ухвалою верховного Суду СРСР 
від 4 серпня 1938 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий розгляд. Лінсудом півд. 
залізниці 20 березня 1939 р. виправданий.

воРобйов андрій миколайович наро-
дився 1909 р. у с. Глушково Рильського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник на будівництві ХІМЕСГ. заарештова-
ний 1 лютого 1935 р. за те, що порвав і спалив 
портрет т. Леніна та втечу з Свірських конц-
таборів, де відбував покарання за хуліганство 
й пограбування (статті 5410 через ст.7, 78 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
14 квітня 1935 р. (статті 5410 ч. 1 через ст. 7, 
78 КК УСРР) засуджений на 7 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 29 вересня 1992 р.

воРобйов микола якович народився 
1897 р. у с. Якубовичи Гродненської губ. 
білорус, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у м. бєлгород бєлгородського р-ну 
Курської обл. Інженер вагонної дільниці №1 
ст. бєлгород-пас. півд. залізниці заарешто-
ваний 26 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР), для подальшого 
слідства етапований до Харкова у розпоря-
дження УДб ХОУ НКвС і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 2 січня 1938 р. 

(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу. Розстріляний 3 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 травня 1957 р.

воРобйов михайло трохимович наро-
дився 1872 р. у с. Семенівка Новозибківсько-
го пов. Чернігівської губ. Українець, з куста-
рів, освіта вища, позапарт. проживав у сел. 
печеніги печенізького р-ну Харківської обл. 
пенсіонер. заарештований 16 березня 1937 р. 
за створення і розповсюдження к.-р. терорис-
тичних листів та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито помічником про-
курора Харківської області 2 червня 1937 р. 
(ст. 226 ч. 1 КпК УРСР), з направленням 
на примусове лікування до психіатричної лі-
карні.

воРоницький (вараницький) віталій 
григорович народився 1893 р. у с. берестечко 
Дубнівського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, позапарт., у 1917—
1928 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. юрисконсульт тресту зелених насаджень. 
У 1929 р. висланий на 3 роки за к.-р. троць-
кістську агітацію. заарештований 8 квітня 
1935 р. як член троцькістської організації та 
к.-р. троцькістську діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411, 5412 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 13 вересня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у м. Новосибірськ. Реабі-
літований 16 червня 1989 р.

воРонін володимир семенович наро-
дився 1900 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із священнослужителів, освіта незакін-
чена вища, позапарт. Машиніст паровозного 
депо ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. за-
арештований 11 березня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію і дискредитацію заходів партії та уряду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 20 червня 1937 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
3 роки. Термін покарання відбував у Дальтабі 
у м. Хабаровськ. після звільнення з-під варти 
проживав у сел. Дергачі Дергачівського р-ну 
Харківської обл., з 1960 р. у Харкові. Реабілі-
тований 15 лютого 1961 р.

воРонков яків полікарпович народив-
ся 1888 р. у с. верхопєння бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Швейцар будинку спеціаліста Харківського 
інституту експериментальної ветеринарії. за-
арештований 29 серпня 1936 р. за поширення 
провокаційних чуток про загибель рад. влади 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 21 березня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
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Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 21 квітня 1989 р.

воРонцов андрій георгійович на-
родився 1902 у м. Рига Ліфляндської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта середня, по-
запарт., у 1924—1929 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. безробітний. заарештований 
2 червня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації та антирад. агітацію (статті 541 п. 
«а», 5410 КК УСРР), згідно з постановою УДб 
ХОУ НКвС від 14 вересня 1936 р. як соціаль-
но небезпечний елемент залишений у пси-
хіатричній лікарні на примусове лікування. 
Справу закрито прокурором у спецсправах 
29 вересня 1936 р.

воРонько іван давидович народився 
1903 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1928—1932 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник депо ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
18 липня 1937 р. за шкідництво та поширення 
антирад. настроїв (ст. 547 КК УРСР) і лінсу-
дом півд. залізниці 28 вересня 1937 р. (статті 
547, 5410 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна. Термін по-
карання відбував у м. владивосток. Ухвалою 
верховного Суду СРСР від 7 квітня 1940 р. 
обвинувачення перекваліфіковано на ст. 5630 
п. «а» ч. 1 КК УРСР, термін покарання зни-
жено до 2 років позбавлення волі.

воРонько мефодій тимофійович наро-
дився 1904 р. у міст. петрикове Мозирського 
пов. Мінської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт., у 1925 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Робіт-
ник паровозного депо «жовтень» ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 4 черв-
ня 1935 р. за к.-р. пропаганду і шкідницьку 
діяльність на залізниці (статті 547, 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 10 квітня 1936 р. за к.-р. підрив-
ну шкідницьку діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі на копальні «пятилетка». 
Розстріляний 27 березня 1938 р. у м. Магадан 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
13 березня 1938 р. Реабілітований 11 жовтня 
1957 р. і 3 листопада 1960 р.

воРонько микола пилипович наро-
дився 1897 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. безробітний. заарештований 6 жовтня 

1936 р. за терористичні прояви (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 26 лютого 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

воРонько петро юхимович народився 
1896 р. у с. Соколів зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Соколів 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
депо ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
штований 22 березня 1935 р. за к.-р. агітацію 
(статті 5410, 5621 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 17 квітня 1935 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Ухвалою транспортної колегії 
верховного Суду СРСР від 14 травня 1935 р. 
термін покарання знижено до 3 років позбав-
лення волі без пораження у правах. Ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 вересня 1937 р. покараний на 2 роки 
позбавлення волі. Термін покарання відбував 
у Калугтабі. Реабілітований 12 травня 1992 р.

воРопаєв семен якович народився 
1893 р. у с. борщівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. борщівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний перекоп». заарештова-
ний 27 квітня 1937 р. за к.-р. терористичну 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегію 
Харківського облсуду 2 серпня 1937 р. засу-
джений на 5 років позбавлення волі у зМУ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

воРошилов іван іванович народився 
1888 р. у с. Куньє Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гнидівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 27 червня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської організації та бап-
тист (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 серпня 1937 р. у Харкові.

воРсін антон гнатович народився 
1903 р. у с. Гостомля Курського пов. Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1931—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Хпз. зааре-
штований 26 липня 1936 р. як член к.-р. 
угруповання та антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 8 лютого 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 



237Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 07.1934 по 07.1937

у правах на 1 рік. У 1941—1945 рр. брав участь 
у великій вітчизняній війні, нагороджений 
медалями. У 1946—1951 рр. проживав у Хар-
кові, працював на ХТз. На 1961 р. пенсіонер. 
Реабілітований 27 вересня 1961 р.

востРиков микола іванович народив-
ся 1913 р. у м. Маріуполь Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт., 
член вЛКСМ з 1930 р. проживав у Харкові. 
Учень Харківського технікуму журналістики. 
заарештований 3 березня 1935 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 25 липня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. На 1969 р. проживав 
у м. Луганськ Луганської обл. Реабілітований 
23 травня 1969 р.

вУльф флорида андріївна див. ГÓщИНА 
(Âóлüф) Флîðèäà (Єфðîñèí³ÿ) Аíäð³¿âíà

вУльфовиЧ йосиф мойсейович наро-
дився 1898 р. у м. полтава полтавської губ. 
єврей, з кустарів, освіта вища, позапарт., 

у 1913—1917 рр. член УпСР, у 1923—1929 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Економіст 
промислової артілі ім. Косіора. заарештова-
ний 20 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 9 березня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
звільнений з-під варти у 1946 р. з 1947 р. про-
живав у м. Ангарськ Іркутської обл., працю-
вав інженером-економістом. Реабілітований 
9 липня 1956 р.

в’юник павло маркович народився 
1900 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., до 1932 р. член вКп(б). про-
живав у с. Сороківка Харківської приміської 
зони. завідувач складу радгоспу НКвС № 6. 
заарештований 19 квітня 1936 р. за підривну 
роботу в радгоспі, ворожі висловлювання на 
адресу рад. влади (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
11 липня 1936 р. виправданий.

г

габелков борис омелянович народився 
1900 р. у с. Рождественське бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у минулому кандидат 
у члени вКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янського цукрового заводу. заарешто-
ваний 7 червня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 27 вересня 1937 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
6 лютого 1992 р.

габРиковиЧ ілля антонович народився 
1896 р. у с. Ганжаловка Курської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Дергачі Дергачівського 
р-ну Харківської обл. Комірник Харківської 
фабрики «жінтрудпрофілакторій». заарешто-
ваний 22 лютого 1937 р. як член к.-р. ор-
ганізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 20 трав-
ня 1937 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 8 грудня 1993 р.

гавРиленко петро євгенович наро-
дився 1897 р. у с. Красиве зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у с. Красиве Олексіївсько-
го р-ну Харківської обл. Сторож колгоспу ім. 

постишева. заарештований 29 жовтня 1935 р. 
за приховування служби в білій армії під час 
вступу до партії (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), спра-
ву закрито прокурором у спецсправах 3 груд-
ня 1935 р. (ст. 5 КпК УСРР).

гавРилов григорій олексійович наро-
дився 1902 р. у с. вільшани Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта незакінчена вища, у 1925—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у с. вільшани Хар-
ківської приміської зони. продавець магази-
ну Харпромторгу. заарештований 24 червня 
1936 р. за к.-р. антипартійну діяльність троць-
кістського характеру (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. після відбуття терміну покарання 
у 1941 р. залишений на поселення у м. Ін-
та Комі АРСР. згідно з Указом президії 
верховної Ради СРСР «про амністію…» від 
27 березня 1953 р. від заслання на поселення 
звільнений зі зняттям попередньої судимості. 
До 1961 р. проживав у Комі АРСР, потім 
переїхав до стан. Наурська Чечено-Інгуської 
АРСР. Реабілітований 1 червня 1962 р.

гавРилов костянтин георгійович на-
родився 1910 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, з робітників, освіта незакінчена вища, 
позапарт. Конструктор ХТГз, студент ХЕТІ. 
заарештований 23 квітня 1935 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
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УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
1 листопада 1935 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ. На 1989 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

гавРилюк (федоров, долинський) 
володимир васильович народився 1901 р. 
у с. Хрещатик герцогства буковина Австро-
Угорської імперії. Українець, із селян, осві-
та вища, позапарт., у 1924—1927 рр. член 
компартії буковини, у 1927—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Учитель СШ 
№ 54. заарештований 27 липня 1937 р. як 
член націоналістичної терористичної органі-
зації УвО (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 11 вересня 
1957 р.

гавРиш марфа іванівна народилася 
1914 р. у с. Мажарка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українка, із селян, 
освіта початкова, позапарт. без певного місця 
проживання. без певних занять. У 1930 р. 
родина розкуркулена, вислана до північного 
краю. заарештована 4 грудня 1934 р. за втечу 
з місця заслання, справу закрито Спв УДб 
ХОУ НКвС 11 січня 1935 р. за недостатності 
доказів і недоцільності направлення на за-
слання через молодий вік.

гавРюшенко григорій федорович на-
родився 1895 р. у с. Моначинівка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта вища, у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). Служив у м. Тюмень Тобольського 
окр. Омської обл. Командир 60-ї стріл. дивізії, 
комбриг. заарештований 19 березня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської терористичної 
організації (статті 587, 588, 5811 КК РРФСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
1 липня 1937 р. (статті 588, 5811 КК РРФСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна і позбавленням військового зван-
ня «комбриг». Розстріляний 1 липня 1937 р. 
у Москві. похований на Донському кладови-
щі. Реабілітований 20 квітня 1957 р.

гадось антон андрійович народився 
1898 р. у м. Муравиця Дубнівського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта непов-
на середня, у 1917—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Керуючий Харківсько-
го відділення Реммаштресту. заарештований 
4 вересня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
9 березня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 

засуджений до розстрілу з конфіскацією май-
на. Розстріляний 10 березня 1937 р. у Москві. 
Реабілітований 3 червня 1958 р.

гадяцький микола микитович наро-
дився 1905 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Довга-
лівка Савинського р-ну Харківської обл. 
Робітник ІпРз. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 31 липня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 березня 1989 р.

гаєвський аркадій вікторович наро-
дився 1889 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, із дворян, освіта середня, позапарт. Сто-
рож міського саду. заарештований 25 липня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 14 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 28 березня 
1989 р.

гаєвський василь семенович наро-
дився 1904 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. без-
робітний. заарештований 5 серпня 1936 р. 
як член української націоналістичної к.-р. 
організації (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 21 травня 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 7 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у Дальтабі, де й помер 30 жовтня 1938 р. 
Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

гаєвський володимир казимирович на-
родився 1907 р. у с. Мойсеївка [Смоленської 
губ.]. поляк, з робітників, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. викладач курсів 
при ТЕЦ. заарештований 29 липня 1937 р. 
як член к.-р. групи (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 12 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 21 лис-
топада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
20 вересня 1957 р.

гаєвський іван семенович народився 
1884 р. у с. Огульці валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Огульці вал-
ківського р-ну Харківської обл. Священик. 
заарештований 13 вересня 1935 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
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гією Харківського облсуду 25 січня 1936 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у відда-
лених вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 8 січня 1992 р.

гаєвський микола семенович наро-
дився 1906 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1927—1929 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Старший 
табельник ХбФ. заарештований 17 вересня 
1936 р. як член націоналістичної організації, 
яка мала на меті відторгнення України від 
СРСР (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 21 травня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у бурейтабі, де й помер 11 лютого 1942 р. 
Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

гайдамака григорій павлович наро-
дився 1912 р. у с. Костів валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ. 
Служив у вінницькій обл. військовослуж-
бовець школи молодшого начальницького 
складу 20-го прикордонного загону НКвС. 
заарештований 4 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію і військовим трибуналом прикор-
донної і внутрішньої охорони УСРР по ві-
нницькій обл. 9 березня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у бам-
табі. звільнений з-під варти 10 грудня 1936 р. 
Реабілітований 28 лютого 1998 р.

гайдаР іван антонович народився 
1916 р. у с. Чаплине Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у м. богодухів богодухівського р-ну 
Харківської обл. Учень богодухівського вете-
ринарного технікуму. заарештований 6 черв-
ня 1935 р. за антирад. агітацію та участь у к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 26 серп-
ня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

гайдУк степан феодосійович народив-
ся 1899 р. у с. баштанка Херсонського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1920 р. проживав у Хар-
кові. Другий секретар Харківського міського 
партійного комітету Кп(б)У. заарештований 
28 вересня 1935 р. за приховування соціаль-
ного походження та політичного минулого 
(ст. 180 ч. 2 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 20 травня 1936 р. 

як соціально небезпечний елемент позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Реабілітований 
10 серпня 1956 р.

гайдУков семен олексійович народив-
ся 1880 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. На-
чальник ливарного цеху дослідного заводу 
ХНДІМ. заарештований 16 жовтня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
29 грудня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

гайн густав мартинович народився 
1868 р. у колонії Стара Гута переяславського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Данилівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 7 Листопада. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку виселений з при-
кордонної смуги. заарештований 24 травня 
1937 р. як член к.-р. фашистської повстан-
ської організації (статті 542 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 серпня 1937 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 1 квітня 1989 р.

гайн людвіг людвігович [вільгельмович] 
народився 1881 р. у колонії Стара Гута пере-
яславського пов. полтавської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Данилівка барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 7 Листопада. 
У 1935 р. в адміністративному порядку ви-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 24 квітня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської повстанської організації (статті 542 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1989 р.

гай-Романцов герасим дмитрович 
народився 1900 р. у м. вовчанськ вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1917—1921 рр. 
член УКп, у 1921—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. безробітний. заарешто-
ваний 29 квітня 1935 р. як член к.-р. повстан-
ської організації (статті 5410, 5411, 542 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
28 жовтня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Термін покарання відбував 
у Хабаровському краї. У період окупації про-
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живав у Харкові, працював у поліції. У 1947—
1952 рр. розшукувався органами держбезпеки. 
Реабілітований 10 червня 1991 р.

гаккель анатолій борисович народився 
1888 р. у м. Смоленськ Смоленської губ. Ро-
сіянин, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник конструк-
торського бюро заводу № 48. заарештований 
у Москві 19 листопада 1936 р. як член к.-р. 
шпигунської організації (статті 5811, 587 КК 
РСФРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 20 червня 1937 р. (статті 587, 588, 
5811 КК РРФСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією майна. Розстріляний 21 черв-
ня 1937 р. у Москві. Реабілітований 22 серпня 
1957 р.

галенко максим григорович народився 
1903 р. у с. Новий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новий 
бурлук печенізького р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1934 і 1935 рр. май-
но частково конфісковано. заарештований 
27 грудня 1935 р. за антирад. агітацію та 
участь у нелегальній секті (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 7 березня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 
1992 р.

галеР іван олексійович народився 1875 р.  
у м. Шаргород Могилівського пов. поділь-
ської губ. Німець, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. в’язень 
будколонії НКвС № 3. Нарсудом Ленінського 
р-ну м. Харкова 19 лютого 1936 р. (ст. 58 ч. 2 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. заарештований 13 вересня 1936 р. за 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 11 груд-
ня 1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
з урахуванням попереднього вироку строк 
ув’язнення склав 6 років позбавлення волі 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 11 березня 1990 р.

галів іван семенович народився 1898 р. 
у с. Іванівці жидачівського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта неповна серед-
ня, позапарт., у 1925—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
державного меблевого заводу ім. Ейдемана. 
заарештований 12 вересня 1936 р. за к.-р. 
агітацію і зв’язок з дипломатичним представ-
ництвом іноземної держави (статті 5410 ч. 1, 
541 п. «а» КК УСРР) і військовим трибуналом 

ХвО 5 грудня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 546 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 8 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Термін покарання відбував в Ухттабі 
та Ухтіжемтабі. звільнений з-під варти 4 лис-
топада 1945 р. Реабілітований 2 листопада  
1992 р.

галкін володимир петрович народив-
ся 1880 р. у с. Новотроїцьке Корочанського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1900—1921 рр. член 
РСДРп (об’єднаної). проживав у Харкові. 
Робітник Електропрому. У 1919 р. під слід-
ством Харківської губЧК за меншовицьку 
діяльність. У 1925 р. під слідством ДпУ УСРР 
як меншовик, звільнений з-під варти після 
надання розписки про розрив з меншовика-
ми. заарештований 9 липня 1937 р. як член 
меншовицької організації та антирад. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбував у Ів-
дельтабі на ст. Сама залізниці ім. Кагановича. 
Реабілітований 5 липня 1989 р.

галтихін іван іванович народився 
1879 р. у с. Тулуб’єво Тульської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Краснокутськ Краснокутського 
р-ну Харківської обл. завідувач каси Красно-
кутського відділення держбанку. заарешто-
ваний 9 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
11 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 25 липня 1994 р.

галУшка прохор павлович народився 
1896 р. у с. Розсохувата Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Розсохувата Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний госпо-
дар». заарештований 20 березня 1935 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і нарсудом 
Кегичівського р-ну 27 жовтня 1935 р. (ст. 5621 
ч. 1 КК УСРР) виправданий.

галУшко (галушков) григорій андріяно-
вич (андронович) народився 1905 р. у с. піски 
Ізюмського пов. Харківської губ. Українець, 
з кустарів, освіта вища, у 1925—1928 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. викла-
дач ХМбІ. заарештований 28 липня 1936 р. 
як троцькіст та за к.-р. роботу (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 листопада 1936 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність позбавлений волі у вТТ 
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на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 16 травня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
13 квітня 1938 р. Реабілітований 27 квітня 
1957 р. і 8 жовтня 1962 р.

галУшко іларіон федорович народився 
1886 р. у с. Шарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник депо «жовтень» ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 26 серпня 
1936 р. за недонесення про к.-р. розмови, 
які велися в його присутності (ст. 5412 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
22 листопада 1936 р. засуджений на 2 роки 
позбавлення волі в зМУ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
23 квітня 1938 р. Реабілітований 14 вересня 
і 17 жовтня 1956 р.

галУшко олександра іллівна народи-
лася 1888 р. у м. путивль путивльського пов. 
Курської губ. Українка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Лікпом ХбФ. заарештована 26 серпня 1936 р. 
за к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 22 лис-
топада 1936 р. засуджена на 4 роки позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбувала в північсхідтабі. 
Реабілітована 14 вересня 1956 р.

гальпеРін дем’ян іванович народився 
1905 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник ХЕМз. заарешто-
ваний 24 червня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 23 ве-
ресня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у Далекосхід-
ному краї. Розстріляний 29 квітня 1938 р. за 
ухвалою трійки при НКвС по Дальбуду від 
10 квітня 1938 р. Реабілітований 16 червня 
1989 р. і 2 лютого 1962 р.

гамай григорій якович народився 
у 1906 р. у с. варварівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта незакінчена вища, позапарт., 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
ХІЕІ. заарештований 12 січня 1935 р. як член 
к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 28 березня 1935 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував на Дальбуді НКвС 
у Далекосхідному краї. У вересні 1937 р. до-

строково звільнений з ув’язнення. під час 
великої вітчизняної війни служив у Червоній 
армії, нагороджений орденами і медалями. 
У 1942 р. військовою радою північно-за-
хідного фронту судимість знято. У 1956 р. 
проживав у м. Сталіне Сталінської області. 
Реабілітований 30 липня 1958 р.

гандшУ овсій григорович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. єврей, соці-
альне походження невідоме, освіта початко-
ва, позапарт. Агент з постачання Харківської 
ватяної фабрики. заарештований [1] січня 
1936 р. як член групи розкрадачів у системі 
утильних організацій України і зв’язки з осо-
бами, які організували нелегальний перетин 
кордону (постанова президії верховної Ради 
СРСР «про охорону майна державних підпри-
ємств...» від 7 серпня 1932 р. і ст. 541 п. «а» 
КК УСРР), справу закрито ЕКв УДб ХОУ 
НКвС 19 березня 1936 р. щодо ст. 541 пп. «г» 
і «є» КК УСРР за недоведеності злочину, 
матеріли щодо постанови президії верховної 
Ради СРСР «про охорону майна державних 
підприємств...» від 7 серпня 1932 р. виокрем-
лено для притягнення підслідного до відпо-
відальності.

ганЧУк петро митрофанович народився 
1894 р. у с. піски зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1927—1931 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. працівник гардеробу ХІКГ. 
заарештований 27 квітня 1936 р. за к.-р. на-
ціоналістичну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 4 серпня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 11 березня 1990 р.

ганшин іван олександрович народився 
1901 р. у с. зарожне зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. зарожне Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Демченка. заарештований 8 січня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і спецколегією Харківського обл-
суду 10 квітня 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

ганюшин іван антонович народився 
1889 р. у м. Алатир Алатирського пов. Сим-
бірської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Артист 
ансамблю бандуристів ім. Шевченка. зааре-
штований 2 липня 1937 р. як член к.-р. орга-
нізації та за к.-р. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 546, 
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548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

гапон василь павлович народився 
1909 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Мерефа Харківського р-ну Харківської обл. 
Майстер Мереф’янського склозаводу. зааре-
штований 24 червня 1937 р. за спробу диверсії 
на ст. Мерефа шляхом підкладання рейки під 
швидкий поїзд (ст. 549 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 9 жовтня 1938 р. (ст. 170 п. «г» 
КК УРСР) засуджений на 1 рік виправно-тру-
дових робіт за місцем роботи з утриманням 
20 % заробітку і дворічним випробувальним 
терміном після відбуття строку покарання. 
Ухвалою залізничної колегії верховного Суду 
СРСР від 19 листопада 1938 р. з вироку ви-
лучено дворічний термін випробування, як 
позазаконно встановлений судом.

гапоненко данило пантелійович на-
родився 1886 р. у Катеринославській губ. 
Українець, із селян, освіта та партійність не-
відомі. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. бригадир екіпажної бригади 
ІпРз. заарештований 13 грудня 1935 р. за 
к.-р. агітацію та саботаж (статті 5410, 5414 
КК УСРР), 24 березня 1936 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Тран-
спортною прокуратурою Лиманської дільниці 
Донецької залізниці справу направлено про-
курору Донецької залізниці на припинення 
з анулюванням підписки про невиїзд. Справу 
не завершено.

гапЧенко степан данилович народив-
ся 1913 р. у с. буди Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. Служив у с. петрівка 
Гросулівського р-ну Одеської обл. Черво-
ноармієць 17-го окремого хімічного взводу 
Тираспольського укріпрайону. заарештова-
ний 20 липня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом 6-го стріл. корпусу КвО 11 жовтня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 29 квітня 1940 р. строк ув’язнення 
знижено до 3 років з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 26 серпня 1993 р.

гаРаЖ нил федорович народився 1909 р. 
у с. паньківка Катеринославського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1925—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
ХДУ. заарештований 28 серпня 1936 р. як 

член к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Котлаському відділенні Ухтпечтабу. після 
звільнення з-під варти працював у Ленінсько-
му ліспромгоспі у великолуцькій обл. зааре-
штований 9 лютого 1950 р. УМДб по велико-
луцькій обл. за написання спогадів антирад. 
характеру і ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 19 липня 1950 р. (ст. 5810 КК 
РРФСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 26 квітня 1955 р.

гаРаЩенко іван степанович народився 
1881 р. у м. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Кустар-чоботар. заарештований 11 січня 
1936 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 29 березня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 7 грудня 
1993 р.

гаРкавенко ядвіга володимирівна на-
родилася 1908 р. у с. Орешковичі Мінського 
пов. Мінської губ. білоруска, із селян, освіта 
вища, позапарт., член вЛКСМ з 1928 р. про-
живала в Харкові. Лікар терапевтичної кліні-
ки № 3, аспірант ХМІ. заарештована 2 липня 
1937 р. як член націонал-фашистської шпи-
гунсько-терористичної організації (статті 546, 
548, 5411 КК УРСР) і наркомом внутрішніх 
справ УРСР І. М. Леплевським 19 вересня 
1937 р. видано розпорядження про розстріл. 
Розстріляна 23 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітована 11 серпня 1989 р.

гаРмаш андрій володимирович наро-
дився 1889 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Липці 
Липецького р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1934 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 17 квітня 1935 р. за к.-р. агі-
тацію та розповсюдження релігійних листівок 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 13 вересня 1935 р. 
як член к.-р. групи позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

гаРмаш максим володимирович наро-
дився 1895 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Лип-
ці Липецького р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 19 грудня 
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1935 р. за к.-р. агітацію та належність до 
сектантського к.-р. угруповання (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 лютого 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 1 червня 1990 р.

гаРтвіг (гартвік) йоганн якубович на-
родився 1894 р. у с. Судиха Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Кам’яний Сахновщинського району 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Тельмана. 
заарештований 13 лютого 1937 р. як член 
к.-р. фашистської організації (статті 549, 5410, 
5411 через ст. 17 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 11 липня 1937 р. (статті 5411, 
542, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі, де помер 3 листопада 
1941 р. Реабілітований 5 червня 1991 р.

гаРтвік фрідріх данилович народив-
ся 1889 р. у с. Судиха Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Кам’яний Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Тельмана. 
заарештований 3 лютого 1937 р. як член к.-р. 
фашистської організації, за завданням якої 
проводив антирад. діяльність (статті 549 через 
ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою військо-
вого трибуналу ХвО від 18 червня 1937 р. 
(статті 5411, 542 через ст. 17, 549 через ст. 17 
КК УРСР) засуджений на 10 років тюремного 
ув’язнення з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. помер в ув’язненні. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

гаРцев євген петрович народився 
1875 р. у м. валки валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Касир артілі інвалідів «Інтруд». заарештова-
ний 5 червня 1937 р. як член к.-р. організації 
церковників (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

гаРкавий іван хомович народив-
ся 1912 р. у с. борисівка Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Стрілець охорони НКШС 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
29 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 

по Харківській обл. від 11 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 2 жовтня 1964 р.

гасс густав йоганнович народився 
1907 р. у сел. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, з кустарів, 
неписьмен., позапарт. проживав у сел. Лозо-
ва Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
паровозного депо ст. Лозова півд. залізниці. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
15 січня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації та к.-р. профашистську діяльність 
серед німців (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

гастінг вільгельм васильович наро-
дився 1888 р. у м. златоуст Уфимської губ. 
Німець, з міщан, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Автотехнік Головно-
го управління тракторно-автомобільної про-
мисловості. У 1931 р. під слідством як член 
к.-р. офіцерської організації. заарештований 
30 липня 1937 р. за антирад. настрої, к.-р. 
агітацію та участь у к.-р. організації «весна» 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 жов-
тня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 26 жовтня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 
1956 р.

гвоЗдєв олександр федорович народив-
ся 1911 р. у [Москві]. Росіянин, соціальне по-
ходження невідоме, письмен., позапарт. Слу-
жив у м. Термез Сурхандар’їнського окр. Чер-
воноармієць окремої Узбецької прикордонної 
комендатури. заарештований 24 квітня 1935 р. 
за виконання антирад. пісні (ст. 66 через 
ст. 10 КК УзСРР), справу закрито військо-
вою прокуратурою прикордонної та внутріш-
ньої охорони Узбецької СРР 7 травня 1935 р.

гвоЗдьов михайло гнатович народився 
1895 р. у с. бєловське бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта неза-
кінчена вища, у 1918—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Інженер Курського шо-
сейно-шляхового управління при Управлінні 
НКвС. заарештований 7 вересня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у віддалених вТТ з поражен-
ням у правах на 1 рік. Ухвалою Найвищого 
Суду УРСР у спецколегії 25 березня 1937 р. 
вирок скасовано, справу передано на новий 
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розгляд зі стадії досудового слідства. Харків-
ським облсудом 21 вересня 1938 р. виправда-
ний зі звільненням з-під варти.

гейгеР фрідріх йоганнович народився 
1899 р. у відні. Австрієць, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Майстер ХТз. заарештований 26 липня 
1937 р. за к.-р. діяльність та шпигунство на 
користь Німеччини (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 жовтня 1937 р. висланий за межі 
СРСР. Реабілітований 16 травня 1989 р.

гейда андрій микитович народився 
1888 р. у с. Дементіївка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 25 листопада 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 5 січня 1936 р. засудже-
ний на 2 роки тюремного ув’язнення. Термін 
покарання відбував на Харківській дільниці 
будколонії особливого будівництва НКвС. 
звільнений достроково 26 листопада 1936 р.

геллеР данило августович народився 
1910 р. у с. Ставище житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта невідо-
ма, позапарт. проживав у с. Новомиколаївка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. заарештований 
27 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00439 від 25 липня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

геллеР наум григорович народився  
1900 р. у м. Кринки Гродненського пов. Грод-
ненської губ. єврей, з робітників, освіта почат-
кова, у 1925—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. постачальник артілі «Інвалід-шкі-
ряник». заарештований 15 листопада 1935 р. 
за антирад. агітацію та приховування своєї на-
лежності до троцькістської опозиції у 1927 р. 
(статті 5410 ч. 1, 180 ч. 2 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 28 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. помер в ув’язненні. Реабілітова-
ний 27 листопада 1956 р. і 25 липня 1994 р

гельбаРт перля шмулівна (поліна са-
мійлівна) народилася 1893 р. у м. бєлхатув 
петроковського пов. єврейка, з робітників, 
освіта початкова, у минулому член бунду, 
до 1920 р. член компартії польщі, у 1932—
1935 рр. член вКп(б). проживала в Харкові. 
Робітниця трикотажної фабрики ім. Мікояна. 
заарештована 20 липня 1935 р. за зв’язки 

з поліцією, зрадницьку діяльність щодо ко-
муністів, за членство у бунді під час про-
живання в польщі (ст. 5413 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
15 жовтня 1935 р. за к.-р. діяльність позбав-
лена волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 
відбувала в Сибтабі. [Особливою нарадою при 
НКвС СРСР 1 жовтня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна у Кемеровській 
обл., дата розстрілу невідома.]. Реабілітована 
2 червня 1956 р.

гельбаРтовиЧ михайло володимиро-
вич народився 1898 р. у Харкові. єврей, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, позапарт. 
Служив у м. житомир Київської обл. Началь-
ник обозно-речового постачання 26-го кав. 
полку, старший лейтенант. заарештований 
31 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 20 жовтня 1937 р. (статті 
541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна 
і позбавленням військового звання «старший 
лейтенант». Розстріляний 21 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 21 липня 1966 р.

генеРалов арсентій прокопович  
(Ульянцев єгор митрофанович) народився 
1883 р. у м. волконськ Орловської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник військового 
будівництва ХвО. заарештований 10 лютого 
1937 р. за антирад. агітацію і використання 
фальшивого паспорту (статті 5410 ч. 1, 68  п. «а» 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 7 травня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 10 липня 1995 р.

генес лев григорович народився 1899 р. 
і проживав у Харкові. єврей, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1917—1937 рр. член 
вКп(б). Директор науково-дослідного бюро 
організації виробництва чорної металургії. 
заарештований 18 червня 1937 р. як член 
антирад. к.-р. організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 21 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 25 липня 1956 р.

геніх віктор омелянович народився 
1912 р. у с. піски Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта середня, 
позапарт., у 1930—1935 рр. член вЛКСМ. 
проживав у с. піски Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ІпРз. заарештований 
30 липня 1937 р. за к.-р. діяльність та поши-
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рення чуток про війну з Німеччиною (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Сталінській обл. від 31 серпня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Локчимтабі 
Усть-Коломського р-ну Комі АРСР. Реабілі-
тований 31 серпня 1989 р.

генкін лазар григорович народився 
1903 р. у м. Друя віленської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт., до 1935 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Кравець 
артілі «Американка». заарештований 25 квіт-
ня 1936 р. як член к.-р. троцькістської органі-
зації та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 серпня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у сел. воркута Комі АРСР. Реабілітований 
23 березня 1989 р.

геРасименко іван михайлович на-
родився 1904 р. на хут. плескачівка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. путникове Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. 12-го з’їзду 
Кп(б)У. У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. 
заарештований органами ДпУ за підробку 
документів, направлений до Куп’янської с.-г. 
колонії на 3 роки. заарештований 1 люто-
го 1937 р. за к.-р. діяльність у колгоспі, за 
втечу з місця відбування покарання (ст. 5410 
КК УРСР) і нарсудом Дворічанського р-ну 
5 липня 1937 р. (статті 69 ч. 1, 78 ч. 3 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у зМУ. Спецколегією Харківського облсуду 
28 листопада 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 78 КК 
УРСР) засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 27 люто-
го 1939 р. вирок суду змінено, за ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 11 жовтня 1990 р.

геРасименко петро тимофійович на-
родився 1902 р. у с. Гути богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гути бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1928 р. за образу представни-
ка влади засуджений на 2 місяці примусових 
робіт. У 1933 р. під слідством за приховування 
хліба. заарештований 24 серпня 1934 р. за 
вбивство заступника голови сільради (ст. 548 
КК УСРР), 26 жовтня 1934 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд і військо-
вим трибуналом 14-го стріл. корпусу Укр-
військокругу 26 червня 1935 р. виправданий 
за недоведеності обвинувачення.

геРасимов олександр іванович наро-
дився 1884 р. у с. Тернова вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Тернова 
вовчанського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник радгоспу. Розкуркулений. заарештований 
22 вересня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), 5 травня 1937 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд і Харківським 
облсудом 9 травня 1937 р. виправданий з ану-
люванням підписки про невиїзд. Ухвалою 
Найвищого Суду УРСР від 15 жовтня 1937 р. 
вирок суду скасовано, справу повернено на 
дослідування. Харківським облсудом 10 трав-
ня 1938 р. виправданий.

геРасимов юхим максимович наро-
дився 1898 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Шебелинка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний орач». заарештований 
30 липня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.

геРб антон іванович народився 1886 р. 
у кол. блюменталь Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
льодопункту ст. Лозова півд. залізниці. за-
арештований 28 грудня 1936 р. як член к.-р. 
фашистської організації (статті 549, 5410, 5411 
через ст. 17 КК УСРР) і військовим трибуна-
лом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 
5411, 542, 549, 548 через ст. 17 КК УСРР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 лютого 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

геРбст якуб данилович народився 
1906 р. у кол. Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1937 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Голова колгоспу «Нове життя». заарешто-
ваний 15 березня 1937 р. як член к.-р. фа-
шистської організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 і 549 
через ст. 17 КК УРСР) засуджений на 8 років 
позбавлення волі у в’язниці з пораженням 
у правах на 3 роки і конфіскацією майна. Ре-
абілітований 4 лютого 1958 р.

геРінг гуго якубович (якович) наро-
дився 1899 р. у колонії Горохівка Ізюмського 
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пов. Харківської губ. Німець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник паровозного депо ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 16 січня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської організації та анти-
рад. діяльність (статті 549 через ст. 17, 5410, 
5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 542 
і 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 лютого 1958 р.

геРінг густав якович народився 1890 р. 
у с. Тавежня Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Судиха Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Сахновщинської МТС. Розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
16 грудня 1934 р. за організацію к.-р. куркуль-
ства для здійснення шкідницьких актів (статті 
549, 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 10 березня 1935 р. (статті 544 
ч. 1, 547 КК УСРР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією майна, а ухвалою верховного 
Суду СРСР від 23 травня 1935 р. розстріл 
замінено на 10 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. Реабілітований 30 липня 1992 р.

геРінг едмунд фрідріхович народився 
1897 р. у колонії Горохівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Тесля 
радгоспу ім. паризької комуни. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 23 січня 1935 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 543 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
15 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 26 червня 1989 р.

геРінг фрідріх фрідріхович народився 
1884 р., місце народження невідоме. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Маляр радгоспу ім. паризької комуни. 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 23 січ-
ня 1935 р. за к.-р. діяльність (ст. 543 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Реабілітований 26 червня 1989 р.

геРінг кристіан (християн) якович наро-
дився 1907 р. у колонії водяне павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. водя-
не близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. заарештований 14 лютого 

1937 р. як член к.-р. фашистської організації 
та антирад. діяльність (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 
542 і 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу. Розстріляний 4 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

геРман едуард семенович) див. СÌИÐ-
НОÂ Аíäð³й Сåìåíîâèч (Гåðìàí Еäóàðä Сåìåíîâèч).

геРман павло андрійович народився 
1881 р. у с. Мала ворожба Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козіївка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ра-
хівник Краснокутської райспоживспілки. за-
арештований 1 липня 1937 р. як член антирад. 
націоналістичної організації та за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 16 березня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

геРнес ядвіга станіславівна (гончаро-
ва людмила дмитрівна) народилася 1904 р. 
у м. Одеса Одеського пов. Херсонської губ. 
Латишка, з робітників, освіта середня , по-
запарт., у 1932 і 1933 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживала в Харкові. У 1935 р. під 
слідством за статтями 54-6 і 80 КК УСРР. 
Ув’язнена Харківської в’язниці. Спецколе-
гією Харківського облсуду 7 квітня 1936 р. 
(ст. 90 п. «е» КК УСРР) позбавлена волі на 
2 роки. заарештована 14 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію серед ув’язнених Харківської 
в’язниці (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 26 жовтня 1939 р. позбавлена 
волі на 3 роки з пораженням у правах на 2 ро-
ки. Реабілітована 26 травня 1995 р.

геРтель георг емільович народився 
1907 р. і проживав у Харкові. Німець, із служ-
бовців, освіта середня спеціальна, позапарт. 
Комірник ХЕТГз. заарештований 31 липня 
1937 р. за розвідувальну і диверсійну діяль-
ність і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР 4 листопада 1937 р. за к.-р. діяль-
ність висланий за межі СРСР. Реабілітований 
26 липня 1989 р.

геРтель еміль оскарович народився 
1873 р. і проживав у Харкові. Німець, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, позапарт. 
пенсіонер. заарештований 31 липня 1937 р. 
за розвідувальну і диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 листопада 
1937 р. за шпигунську діяльність висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 26 липня 1989 р.

геРтон леон (леонід) петрович наро-
дився 1898 р. у м. Гамбург, Німеччина. Ні-
мець, з робітників, освіта неповна середня, 
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позапарт., у 1931—1936 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. виконроб бу-
дівництва театру Червонозаводського р-ну. 
заарештований 5 вересня 1936 р. за прояви 
к.-р. троцькізму під час військових зборів 
командирів запасу РСЧА (статті 5410 ч. 1, 
543 КК УСРР) і військовим трибуналом 14-ї 
стріл. дивізії ХвО 23 грудня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ, а 21 листопада 1937 р. по-
збавлений прав на 3 роки. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангель-
ської обл. Розстріляний 15 січня 1938 р. у сел. 
Нова Ухтарка Комі АРСР за ухвалою трійки 
УНКвС по Архангельській обл. від 16 грудня 
1937 р. Реабілітований 19 лютого 1959 р.

геРц йоганн йоганнович народився 
1907 р. у с. водяне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
5 березня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
диверсійної організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 через 
ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

геРцен міхель паульович народився 
1889 р. у м. Херсон Херсонської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Нестеліївка Лозівського р-ну 
Харківської обл. ветеринар колгоспу «Нове 
життя». заарештований 5 березня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської організації (статті 549 
через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
5411, 542 через ст. 17, 549 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення во-
лі у в’язниці з пораженням у правах на 3 роки 
і конфіскацією майна. помер в ув’язненні. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

гескін мойсей самійлович народився 
1887 р. у м. полтава полтавської губ. єврей, 
з міщан, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1904—1920 рр. член ОЕСРп. проживав 
у Харкові. заступник управителя харківського 
відділу Цукрозбуту. заарештований 10 берез-
ня 1937 р. як член меншовицького підпілля 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 10 грудня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 10 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 16 січня 1958 р.

гетьман іван якович народився 1888 р. 
у с. Хрущова Микитівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. пере-
січна півд. залізниці. бригадир рільників рад-
госпу ім. Андреєва. заарештований 26 грудня 
1934 р. за к.-р. переконання, поширення к.-р. 
анекдотів (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою спе-
ціальної трійки лінсуду півд. залізниці від 
7 лютого 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
6 років з пораженням у правах на 3 роки. по-
мер 1985 р. у с. зідьки Готвальдівського р-ну 
Харківської обл. Реабілітований 23 листопада 
1992 р.

гетьманенко михайло юхимович на-
родився 1910 р. у с. Литівка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. провідник вагону ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 10 жовтня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 27 листопада 1935 р. 
засуджений на 3 роки тюремного ув’язнення. 
Реабілітований 19 квітня 1994 р.

гешлін володимир якович народився 
1906 р. у м. Оріхів бердянського пов. Тав-
рійської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1928 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Агент з по-
стачання житлобудкоопу. У 1928 р. заарешто-
ваний як троцькіст, звільнений з-під варти 
у зв’язку з відходом від троцькізму. заарешто-
ваний 9 квітня 1935 р. як троцькіст, який за-
лишився на троцькістській платформі і про-
водить к.-р. пропаганду (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 20 жовтня 1935 р. як член к.-р. групи ви-
сланий до Красноярського краю на 3 роки. 
На засланні перебував у м. Абакан Красно-
ярського краю. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 15 вересня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі на Колимі до 1939 р., 
у 1941—1947 рр. у м. Маріїнськ Кемеровської 
обл. звільнений з-під варти 25 березня 1947 р. 
На 1949 р. проживав у м. Люботин Харків-
ського р-ну Харківської обл. заарештований 
3 березня 1949 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 13 липня 1949 р. як член антирад. 
троцькістської організації висланий на по-
селення до Красноярського краю. На 1992 р. 
проживав у м. Нью-йорк, США. Реабіліто-
ваний 27 квітня 1956 р. та 19 березня 1992 р.

гисцев дмитро лук’янович народив-
ся 1890 р. у с. Ямське бєлгородського пов. 
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Курської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. бригадир Хпз. 
заарештований 9 травня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

гілетиЧ георгій сергійович народився 
1898 р. у м. брест-Литовський брестського 
пов. Гродненської губ. білорус, із службов-
ців, освіта початкова, у 1919—1922 рр. член 
РКп(б), у 1924—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник Хпз. заарештова-
ний 9 грудня 1935 р. як син колишнього на-
глядача каторжної в’язниці, участь у «білому 
русі» та зв’язок з контррозвідкою білогвардій-
ців у 1919 р. (статті 5413, 681 КК УСРР), спра-
ву закрито лінсудом півд. залізниці 29 берез-
ня 1936 р. за відсутності складу злочину (ст. 4 
п. «д» КпК УСРР) зі звільненням з-під варти. 
Розстріляний 22 грудня 1937 р. у Харкові за 
ухвалою комісії НКвС і прокурора СРСР від 
20 грудня 1937 р. Реабілітований 8 грудня 
1993 р.

гіль костянтин семенович народився 
1896 р. у с. Огородники Новогрудського пов. 
Мінської губ. білорус, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1924—1927 і 1931—1933 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
ХКз ім. петровського. заарештований 9 січ-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
9 березня 1935 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у віддалених вТТ. Реабілітова-
ний 28 вересня 1992 р.

гільбУРд яків абрамович народився 
1905 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник фабрики ху-
дожніх виробів. заарештований 23 червня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 березня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував на Колимі. з 1946 р. про-
живав у с. Добре Миколаївської обл. Ухвалою 
особливої наради при МДб НКвС СРСР від 
22 липня 1950 р. висланий на спецпоселення. 
На поселенні перебував у с. Михаївка Сє-
верного р-ну Новосибірської обл. У 1953 р. 
повернувся до с. Добре Миколаївської обл. 
Реабілітований 17 жовтня 1988 р.

гінЗбУРг макій калманович народився 
1908 р. у м. Ярославль Ярославської губ. єв-

рей, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Не працював. заарешто-
ваний [22 травня] 1936 р. за статтями 5412, 
196 КК УСРР і військовим трибуналом ХвО 
11 вересня 1936 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ. Термін покарання від-
бував у Сибтабі, Крастабі, північзалізничтабі. 
Реабілітований 3 серпня 1992 р.

гіРко гнат григорович народився 1904 р. 
у с. Крисине богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт., у 1926—1929 рр. кандидат у члени 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Начальник 
відділу проектної контори Управління півд. 
залізниці. заарештований 11 липня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 4 січня 
1937 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 13 квітня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Даль-
буду від 13 березня 1938 р. Реабілітований 
19 серпня 1964 р. і 6 травня 1963 р.

гладка (гладкова) марія іванівна на-
родилася 1900 р. у м. Кременчук Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. Українка, з мі-
щан, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. бухгалтер Хаторгу. заарештована 
10 грудня 1934 р. як член к.-р. терористичній 
організації та к.-р. агітацію (статті 548, 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 14 березня 1935 р. за зв’язки 
з закордонними контрреволюціонерами та за 
к.-р. агітацію позбавлена волі у вТТ на 3 ро-
ки. Термін покарання відбувала у Картабі. 
Реабілітована 16 червня 1989 р.

гладков микола миколайович наро-
дився 1883 р. у м. Миколаїв Херсонського 
пов. Херсонської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять, до 20 березня 
1936 р. керівник Харківського залізничного 
оркестру. заарештований 17 серпня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 9 грудня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 22 липня 1994 р.

гладков степан Захарович народився 
1914 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. пі-
щанка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Новий світ». заарешто-
ваний 27 травня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито Красно-
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градським Рв НКвС 3 червня 1935 р. (ст. 5 
КпК УСРР).

глеЗеР микола самійлович народився 
1904 р. у м. брест-Литовськ брестського пов. 
Гродненської губ. єврей, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1927—1928 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник друкарні «Трансдрук». заарештований 
24 червня 1936 р. за к.-р. антипартійну ді-
яльність троцькістського характеру (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 серпня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у віддалених вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Ухтпечтабі. звільне-
ний з-під варти 28 лютого 1943 р., проживав 
у радгоспі «пригородний» комбінату «ворку-
тауголь». Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 19 грудня 1951 р. за к.-р. діяльність 
висланий на поселення до Комі АРСР під на-
гляд органів МДб. Реабілітований 14 лютого 
і 14 березня 1958 р.

глєбов михайло федотович народився 
1897 р. у с. Холмина Смоленської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 10 черв-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську пропаганду, 
висловлювання думок про неможливість по-
будови соціалізму в одній країні, намагання 
дискредитувати вождів партії та уряду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
21 вересня 1937 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 4 роки. Термін покарання відбував у вол-
готабі у м. Рибінськ Ярославської обл. Реабі-
літований 27 червня 1991 р.

глива григорій федорович народився 
1913 р. у м. Новогеоргіївськ Олександрійсько-
го пов. Херсонської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1931—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
Харківського інституту рад. будівництва і пра-
ва. заарештований 3 грудня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 4 квітня 1937 р. 
(ст. 5412 КК УРСР) засуджений на 2 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 22 серпня 1964 р.

глинський андрій борисович народив-
ся 1899 р. у варшаві. єврей, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1917—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
плановик м’ясо-молочної бази Харківміськ-
харчоторгу. заарештований 4 липня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (статті 546, 5411 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокуро-

ра СРСР 1 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 березня 1959 р.

гловацький-свентоховський 
вацлав владиславович народився 1902 р. 
у варшаві. поляк, з робітників, освіта вища, 
член вКп(б). проживав у Харкові. Керуючий 
Українського відділення Теплоелектропроек-
ту. заарештований 17 вересня 1936 р. за зрад-
ницьку роботу і нелегальний приїзд до Рад. 
Союзу (ст. 5413 КК УСРР) і комісією НКвС 
і прокурора СРСР від 1 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 жовтня 1937 р. у Києві. Реабілітований 
20 березня 1959 р.

глУЗман абрам ісакович народився 
1903 р. у с. Ходоркове Сквирського пов. 
Київської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. бухгалтер житлокоопбу-
ду «ІТР-будівельник». заарештований 31 січ-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 листопада 
1936 р. позбавлений волі у віддалених вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у Да-
лекосхідному краї. Розстріляний 20 лютого 
1938 р. за ухвалою трійки при НКвС по 
Дальбуду від 17 лютого 1938 р. Реабілітований 
12 травня 1989 р. і 28 грудня 1956 р.

глУховський михайло микитович 
народився 1896 р. у с. Каплунівка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Каплунівка Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний козак». 
заарештований 6 березня 1936 р. за антикол-
госпну агітацію, поширення к.-р. пісень та 
віршів, к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 11 серпня 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) засуджений 
на 2 роки позбавлення волі у зМУ. Реабіліто-
ваний 29 вересня 1992 р.

глУшко семен денисович народився 
1896 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт., у 1924—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. балаклія балаклійського 
р-ну Харківської обл. Робітник ст. балаклія 
північно-Донецької залізниці. заарештова-
ний 15 лютого 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом пів-
нічно-Донецької залізниці 4 серпня 1937 р. 
засуджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
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транспортної колегії верховного Суду СРСР 
від 10 листопада 1937 р. вирок скасований 
як м’який, справу передано на дослідуван-
ня. Лінсудом північно-Донецької залізниці 
20 травня 1938 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Ухвалою пленуму верховного Суду 
СРСР від 28 грудня 1939 р. вирок скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. Лінсудом північно-
Донецької залізниці 2 серпня 1940 р. засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
26 листопада 1992 р.

глУЩенко гнат олександрович наро-
дився 1883 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1926 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. Люботин Хар-
ківської приміської зони. Машиніст депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 4 жовтня 1936 р. за к.-р. 
переконання, розмови і поширення прово-
каційних чуток, спрямованих проти заходів 
партії та рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 19 лютого 1937 р. 
виправданий за недоведеності обвинувачення 
зі звільненням з-під варти.

глУЩенко денис федорович народився 
1911 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Любо-
тин Харківської приміської зони. Машиніст 
депо ст. Люботин півд. залізниці. заарешто-
ваним не був, під слідством Оп ДТв ГУДб 
НКвС ст. Люботин півд. залізниці з 14 лип-
ня 1935 р. за службову недбалість (ст. 5630 
п. «а» ч. 1 КК УСРР), справу закрито тран-
спортною прокуратурою ст. Люботин 25 лип-
ня 1935 р. за відсутності складу злочину (ст. 4 
КпК УСРР).

глУЩенко михайло архипович наро-
дився 1909 р. у с. золоте бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта вища, позапарт., член вЛКСМ 
з 1925 р. проживав у Харкові. Інженер кон-
структорського бюро Хпз. заарештований 
21 серпня 1936 р. як член антирад. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 21 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою спецколегії верховного 
Суду УРСР від 19 грудня 1937 р. вирок суду 
скасовано, справу направлено на новий роз-
гляд зі стадії судового слідства за статтями 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР. підготовчим засіданням 

спецколегії Харківського облсуду 20 лютого 
1938 р. запобіжний захід замінено на підписку 
про невиїзд. Харківським облсудом 20 травня 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину. Реабілітований 11 січня 1993 р.

гляЗбеРг (глясберг) іцко мойсейович 
народився 1895 р. у м. Гройці Гроєцького пов. 
варшавської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Годинникар артілі «Коопчас». заарештований 
26 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. 
висланий на поселення до Казахстану на 
5 років. На засланні проживав у м. Кустанай 
Кустанайської обл. заарештований 15 лис-
топада 1937 р. за антирад. агітацію і трійкою 
УНКвС по Кустанайській обл. від 4 груд-
ня 1937 р. (ст. 5810 КК РРФСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 9 грудня 
1937 р. у м. Кустанай. Реабілітований 22 трав-
ня 1989 р. і 1 грудня 1967 р.

гнапп олексій пилипович народився 
1880 р. у с. прися Рава-Руського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1919—1920 рр. кандидат у члени ком-
партії США, у 1926—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. пенсіонер. заарешто-
ваний 24 квітня 1935 р. за терористичні по-
мисли та антирад. агітацію (статті 548 через 
ст. 17, 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
23 липня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 8 квітня 1994 р.

гнатюк юрій володимирович народився 
1900 р. у м. Львів провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із служ-
бовців, освіта вища, член вКп(б) з 1931 р. 
проживав у Харкові. Голова промартілі ім. 
Косіора. заарештований 31 січня 1935 р. за 
к.-р. діяльність у складі терористичної орга-
нізації УвО і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 червня 1935 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 22 червня 1989 р.

гнєдЗевиЧ іван степанович народився 
1888 р. у м. Ліда Лідського пов. віленської губ. 
поляк, з міщан, освіта початкова, позапарт., 
у 1920 р. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Старший агент з розшуку вантажів ст. Харків-
балашівка півд. залізниці. заарештований 
1 квітня 1937 р. за к.-р. троцькістсько-фа-
шистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. винесено ухвалу про розстріл, дата виро-
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ку невідома. Розстріляний 30 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 липня 1989 р.

гнєЗдилов микола семенович наро-
дився 1892 р. на хут. Кошелівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, у 1927—1935 і 1936—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник караулу збройної охорони ринків. 
заарештований 26 червня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 3 жовтня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

гнєЗдилов яків митрофанович наро-
дився 1889 р. у с. Солдатське Грайворнсько-
го пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ІпРз. 
заареш тований 10 листопада 1935 р. як ко-
лишній тюремний наглядач і вартовий, який 
брав участь у репресіях проти політв’язнів 
(статті 5413, 180 КК УСРР) і лінсудом Доне-
цької залізниці 15 липня 1936 р. виправданий. 
заареш тований 29 липня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Сталінській обл. 
1 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00447 
від 30 липня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл з конфіскацією майна. Розстріляний 
21 жовтня 1937 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 11 червня 1958 р.

гниєвський василь іванович наро-
дився 1886 р. у с. Співаківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Червоний Шахтар 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Шлях соціалізму». Нарсудом барвін-
ківського району у 1931 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі засуджений на 6 міся-
ців позбавлення волі умовно. заарештова-
ний 24 березня 1936 р. за ст. 5410 КК УСРР 
і Харківським облсудом 31 липня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. за ухвалами Найвищого Суду УСРР від 
17 вересня та 17 грудня 1936 р. справа двічі 
переглядалась. Харківським облсудом 14 квіт-
ня 1937 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
Найвищого Суду УРСР від 23 червня 1937 р. 
вирок скасовано, справу закрито (ст. 302 ч. 1 
КпК УРСР).

гнилицький григорій семенович на-
родився 1889 р. у с. борова Куп’янського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1928 рр. член 
вКп(б). проживав у с. борова борівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «зеле-
ний луг». заарештований 19 квітня 1935 р. 
за антирад. агітацію і к.-р. діяльність (статті 
5410, 69 ч. 1, 75 КК УСРР), справу закрито 
Харківським облпрокурором 14 липня 1935 р. 
(ст. 197 ч. 2 КК УСРР).

гнилицький омелян йосипович на-
родився 1876 р. у с. Гусарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гусарівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона Українка». У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 31 липня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 24 квітня 1989 р.

гнилохоЗов влас іванович народився 
1879 р. у с. пожня Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. пожня богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Сторож буряко-
радгоспу «Індустріальний». заарештований 
24 травня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 31 липня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. звільнений 
з-під варти достроково за станом здоров’я 
14 липня 1937 р. за ухвалою Харківського 
облсуду від 13 липня 1936 р. Реабілітований 
21 квітня 1994 р.

гнУЗдєв сергій миколайович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з мі-
щан, освіта вища, позапарт. викладач ХІІТ. 
заарештований 14 липня 1937 р. за шкідниць-
ку діяльність (ст. 547 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 3 січня 
1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу. Розстріляний 4 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1958 р.

говоРУнов пилип микитович наро-
дився 1892 р. у с. Новоселівка Старобільського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1926—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. Начальник РСМ 
м. Ізюм. заарештований 10 грудня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу 
закрито прокурором військ прикордонної та 
внутрішньої охорони УСРР по Харківській 
обл. 3 липня 1936 р. (ст. 221 ч. 1 КпК УСРР).

гоголюк євдокія олексіївна, народи-
лася 1893 р. у с. Майдан Ковельського пов. 
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волинської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. прибиральниця школи № 20. затримана 
11 липня 1936 р. Славутським прикордонним 
загоном під час спроби нелегального перети-
ну радянсько-польського кордону, а 13 липня 
1936 р. порушено справу за ст. 541 п. «а» через 
ст. 16 КК УСРР. Для подальшого слідства на-
правлена спецконвоєм у розпорядження УДб 
ХОУ НКвС і спецколегією Харківського обл-
суду 31 жовтня 1936 р. (статті 80 через ст. 16, 
5410 ч. 1 КК УСРР) засуджена на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітована 16 жовтня 1992 р.

годашевиЧ єлизавета михайлівна на-
родилася 1903 р. у м. Тифліс Тифліської 
губ. єврейка, із службовців, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживала в Харкові. Робітниця 
південмонтажбуду. заарештована 26 серпня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 лютого 1937 р. 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбувала в Ухтпечтабі у радгос-
пі «Кочмес». звільнена з під-варти у 1947 р. 
і ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 8 березня 1947 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Комі АРСР на 3 ро-
ки. На засланні перебувала у м. Сиктивкар. 
Реабілітована 30 липня 1956 р.

годЗейліх (готзеліх, годзеліх) емілія 
готлібівна народилася 1902 р. у с. Тавежня 
Костянтиноградського пов. полтавської губ. 
Німкеня, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала в с. Сахновщина Сахновщинсько-
го р-ну Харківської обл. безробітна. заареш-
тована 16 грудня 1934 р. за організовану к.-р. 
профашистську діяльність серед німецького 
населення Сахновщинського р-ну (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
10 березня 1935 р. (статті 544 ч. 1, 547 з санкції 
ст. 542 КК УСРР) засуджена на 2 роки по-
збавлення волі у зМУ. У 1941 р. виселена до 
Казахстану. Реабілітована 30 липня 1992 р.

голембійовський іван станіславо-
вич народився 1884 р. у с. Капустяни Ново-
ушицького пов. подільської губ. поляк, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Робітник держмлина № 55. заарештований 
13 лютого 1937 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 5 серпня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 12 жовтня 1990 р.

голениЩев никифор іванович наро-
дився 1895 р. у с. Кам’яна Яруга зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’яна 
Яруга Чугуївського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник підсобного господарства 137-го арт. 
полку. заарештований 25 травня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
з-під варти звільнений, справу не завершено.

голенко михайло антонович народив-
ся 1888 р. у с. Михайлівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1921 рр. член РКп(б). проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Черговий 
вокзалу ст. Лозова півд. залізниці. заарешто-
ваний 31 грудня 1934 р. за антирад. та к.-р. ді-
яльність, терористичні тенденції (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінійним судом півд. залізниці 1 лю-
того 1935 р. засуджений на 8 років позбавлен-
ня волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Термін покарання відбував у Дальтабі. помер 
в ув’язненні. Реабілітований 18 серпня 1993 р.

голик максим гаврилович народився 
1882 р. у с. Нижче Солоне Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1918—1922 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Краснопавлівка Лозівського 
р-ну Харківської обл. помічник бухгалтера 
пункту заготзерна. заарештований 25 серп-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 26 січня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

голифост макар васильович народив-
ся 1905 р. у с. Кобилівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. балаба-
нівка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Таверівського бурякорадгоспу. за-
арештований 26 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію, пошкодження портретів тт. Сталіна, 
ворошилова, Косіора (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 червня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 через ст. 7 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

голобоРодько михайло якимович 
народився 1891 р. у с. Савинці Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Савинці Савинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний партизан». 
У 1931 р. майно конфісковано. заарешто-
ваний 30 липня 1937 р. як член диверсійної 
групи та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
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УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Сталінській обл. від 7 вересня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
29 березня 1957 р.

головаЧ антон артемович народився 
1897 р. у с. парасковія Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. парасковія-Шляхова Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Робітник радгоспу ім. Чапа-
єва. У 1934 р. майно частково конфісковано, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
28 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 31 січ-
ня 1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

головаЧ віктор максимович народив-
ся 1912 р. на хут. Головачі Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. Олексіївка Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. завідувач кни-
гарні. позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 19 квітня 1935 р. за продаж троць-
кістської літератури та терористичні тенденції 
(статті 5410, 5621 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 17 жовтня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі. Реабілітований 28 вересня 1992 р.

головаЧов гнат трифонович народив-
ся 1902 р. у с. заслонки Курської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Гаврилівка барвінківського 
р-ну Харківської обл. Комбайнер-тракторист 
радгоспу «Соцнаступ». заарештований 3 груд-
ня 1935 р. за свідомо хибні доноси органам 
НКвС (ст. 206 п. 7 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом військ прикордонної і вну-
трішньої охорони УСРР по Харківській обл. 
28 січня 1936 р. (ст. 97 КК УСРР) засуджений 
на 2 роки позбавлення волі у зМУ.

головашов дмитро миколайович на-
родився 1892 р. у с. Рясне богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1919—1920 рр. член 
УКп, у 1920—1922 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник відділення під-
готовки Харківської в’язниці. заарештований 
26 січня 1937 р. як член антирад. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 20 травня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 8 грудня 1993 р.

головин іван Захарович народив-
ся 1895 р. у с. Хотмизьк Грайворонського 

пов. Курської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бригадир депо ст. Основа півд. залізниці. 
заареш тований 2 січня 1935 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. за-
лізниці 13 вересня 1935 р. (ст. 196 КК УСРР) 
засуджений на 1 рік примусових некваліфі-
кованих робіт зі звільненням з-під варти на 
підписку про невиїзд.

головін петро васильович народив-
ся 1889 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1920—1928 рр. член вКп(б). помічник бух-
галтера Харківського м’ясокомбінату. зааре-
штований 29 вересня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 16 люто-
го 1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

головін петро федорович народив-
ся 1892 р. у с. звягінцево Кромського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексі-
ївка Олексіївського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник радгоспу «Червоний». заарештований 
6 листопада 1935 р. за погрози співробітнику 
НКвС та лайки на адресу керівників партії 
під час святкових зборів з приводу 18-річчя 
жовтня (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 4 березня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 11 березня 1990 р.

головЧенко іван антонович народив-
ся 1909 р. у с. Тростянець Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. бала-
клія балаклійського р-ну Харківської обл. 
Конструктор ДАРДз № 2. заарештований 
29 липня 1937 р. за к.-р. агітацію та шкід-
ницьку діяльність (статті 5410, 547 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 листопада 1989 р.

голосов іван володимирович народився 
1882 р. у м. Старий Оскол Старооскольського 
пов. Курської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший рахівник контори Хартран-
су півд. залізниці. заарештований 25 серпня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 23 листопада 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 42 КК УСРР) засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у віддалених 
вТТ з пораженням у правах на 2 роки. Реабі-
літований 19 квітня 1994 р.
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голотовський олексій якович на-
родився 1884 р. у с. василівка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у минулому член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
15 червня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
29 січня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 548 через 
ст. 17 КК УРСР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 29 березня 1938 р. ст. 548 
через ст. 17 КК УРСР з вироку виключено, за 
ст. 5410 ч. 1 КК УРСР термін покарання зни-
жено до 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
15 березня 1994 р.

голтвян олексій васильович народив-
ся 1914 р. у с. Нові Санжари Кобеляцько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. помічник шофера Куп’янської 
райспілки. заарештований 14 серпня 1935 р. 
за спробу диверсії на транспорті (ст. 549 КК 
УСРР), справу закрито Оп Тв ГУДб НКвС 
ст. Основа півд. залізниці 29 жовтня 1935 р. 
за недоведеності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

голУб андрій іванович (баран іван анто-
нович) народився 1901 р. у с. Суховоля Луць-
кого пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1924—1932 рр. 
член КпзУ. проживав у с. Лозовенька Дерга-
чівського р-ну Харківської обл. Студент ХзІ. 
заарештований 11 липня 1937 р. як член ОУН 
(статті 546, 548, 5411 КК УРСР) і за розпо-
рядженням наркома внутрішніх справ УРСР 
І. М. Леплевського від 31 серпня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) затверджений до розстрілу. Розстрі-
ляний 3 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 травня 1958 р.

голУб дмитро трохимович народився 
1903 р. у с. Терехів Радомишльського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Голов-
ний бухгалтер заводу «здоров’я трудящих». 
заарештований 11 вересня 1935 р. як член 
к.-р. організації та антирад. агітацію (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і військовим три-
буналом ХвО 19 лютого 1936 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ. Термін по-
карання відбував у Картабі. звільнений з-під 
варти у 1946 р. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 10 жовтня 1951 р. (стат-
ті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 

висланий на поселення до Красноярського 
краю під нагляд органів МДб. На засланні 
перебував у радгоспі «боготольский» бого-
тольського р-ну Красноярського краю. після 
звільнення проживав у м. Дніпропетровськ 
Дніпро петровської обл. помер 1980 р. Реабі-
літований 3 грудня 1957 р.

голУб Захар васильович народився 
1908 р. у с. Шевченкове Глухівського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
середня спеціальна, у 1931—1937 рр. член 
вКп(б). Служив на прикордонній заставі 48-го  
прикордонного загону пархар у Таджицькій 
РСР. заарештований за к.-р. троцькістській 
виступ на зборах червоноармійців, дата аре-
шту невідома. постановою УДб НКвС Та-
джицької РСР при 48-му прикордонному за-
гоні від 22 березня 1937 р. звільнений з лав 
прикордонної охорони без права відновлення.

голУб сергій юхимович народився 
1894 р. у с. Черкаська Лозова Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Черкаська 
Лозова Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 1 Травня. заарештований 
20 жовтня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР). Харківським облсудом 26 січня 
1936 р. справу направлено на дослідування, 
а підслідний звільнений з-під варти на під-
писку про невиїзд. Харківським облсудом 
14 червня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
спецколегії Найвищого Суду УСРР від 7 лип-
ня 1936 р. вирок скасовано, справу закрито.

голУбков вячеслав олексійович наро-
дився 1904 р. у Москві. Росіянин, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., до 1936 р. член 
вКп(б). проживав у сел. балаклія балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Начальник відді-
лу технічного контролю. ДАРДз № 2. зааре-
штований 6 вересня 1936 р. як член к.-р. ор-
ганізації та за к.-р. троцькістську шкідницьку 
діяльність (статті 547, 5410, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 27 січня 1937 р. (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки і конфіскацією майна. 
після відбуття терміну покарання проживав 
у м. Казань Татарської АРСР. заарештований 
11 січня 1949 р. і ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 6 квітня 1949 р. (статті 
587, 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) висланий на 
довічне поселення до Красноярського краю. 
постановою президії верховного Суду УРСР 
від 18 листопада 1955 р. обвинувачення за 
статтями 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР припинено, 
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а ст. 547 КК УРСР перекваліфіковано на ст. 97 
КК УРСР з виключенням з вироку конфіска-
ції майна. На підставі Указу президії верхов-
ної Ради СРСР «про амністію» від 27 бе-
резня 1953 р. вважається таким, що не має 
судимості. Реабілітований 24 травня 1961 р.

голУбков павло іванович народився 
1898 р. у м. Грайворон Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1927—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Кравець 4-го 
пункту Індпошиву. заарештований 28 люто-
го 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 травня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 16 червня 1989 р.

голУбниЧа ганна арсентіївна народи-
лася 1879 р. у с. щурівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. щурівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Любченка. заарештованою не 
була, під слідством балаклійського Рв НКвС 
з 18 травня 1937 р. за організацію к.-р. висту-
пу віруючих жінок проти закриття сільської 
церкви (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особ ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітована 23 травня 1989 р.

голУбниЧий феодосій григорович на-
родився 1900 р. на хут. Оливівка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1932 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Рахівник вагонного депо ст. Куп’янськ-
Сорт. Донецької залізниці. Розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
29 липня 1937 р. за приховування свого со-
ціального минулого під час влаштування 
на роботу на транспорт, антирад. настрої 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Сталінській обл. від 27 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. помер 3 січня 1943 р. 
у таборі в Горьківській обл. Реабілітований 
20 грудня 1958 р.

голУбцов григорій васильович наро-
дився 1877 р. у с. Новоіванівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, у 1930—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. Інспектор контролю 
ІпРз. заарештований 29 серпня 1935 р. як 
колишній член к.-р. організації «истинно-
русских», за шкідництво та участь у при-

душенні революційного руху залізничників 
у 1905 році (статті 547, 5413, 68 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом Донецької залізниці 7 січня 1936 р. 
(статті 5413, 68 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Ухвалою транспортної колегії верховного Су-
ду СРСР від 19 лютого 1936 р. вирок скасова-
но з негайним звільненням з-під варти.

голУбцов іван іванович народився 
1902 р. у с. жердєво Мещовського пов. Ка-
лузької губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт., у 1920—1921 рр. член РКп(б), 
у 1926—1931 рр. член вКп(б). проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Командир роти табору богоду-
хівської райради Тсоавіахім. заарештований 
2 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (статті 5410, 5411 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 
23 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. військовим 
трибуналом ХвО 20 листопада 1937 р. обме-
жений у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі в Комі АРСР, де й по-
мер 8 лютого 1939 р. Реабілітований 13 люто-
го 1964 р.

гольдвасеР михайло вульфович на-
родився 1890 р. у м. Радзин Сувалксько-
го пов. Сувалкської губ. єврей, з торговців, 
освіта вища, позапарт., у 1906—1919 рр. член 
бунду, у 1919—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. безробітний. заарештова-
ний 29 квітня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 жов-
тня 1939 р. позбавлений волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбував у Івдельтабі 
в Свердловській обл. Реабілітований 14 ве-
ресня 1956 р.

гольденфаРб лев григорович наро-
дився 1884 р. у м. Конотоп Конотопського 
пов. Чернігівської губ. єврей, із священно-
служителів, позапарт., у 1905—1919 рр. член 
РСДРп(м), у 1919—1927 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник відділу забез-
печення та збуту заводу № 183. заарештова-
ний 14 лютого 1937 р. за к.-р. шкідницьку ро-
боту (статті 547, 549, 5411 КК УРСР), комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 27 березня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 7 червня 1989 р.

гольдиЧ ісак соломонович народився 
1898 р. у м. Умань Уманського пов. Київської 
губ. єврей, з міщан, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт., у 1930—1935 рр. член вКп(б). 
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проживав у Харкові. без певних занять, за 
фахом економіст. Ухвалою особливої наради 
при колегії ОДпУ від 11 лютого 1929 р. за 
антирад. агітацію, розповсюдження антирад. 
літератури (ст. 5410 КК УСРР) висланий до 
північного краю на 3 роки, а ухвалою від 
16 серпня 1929 р. попереднє рішення скасова-
но, дозволено вільне проживання на території 
СРСР. заарештований 20 вересня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 28 березня 1937 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений до роз-
стрілу з конфіскацією майна. Розстріляний 
28 березня 1937 р. у Москві. Реабілітований 
29 жовтня 1991 р.

гомбаш мартин мартинович народив-
ся 1892 р. [у м. бекешчаба], Угорське королів-
ство Австро-Угорської імперії. Угорець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1930—
1934 рр. член вКп(б), до 1936 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник Хпз. заарештований 26 квітня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 17 вересня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

гонта петро павлович народився 1911 р. 
у с. війтівка Уманського пов. Київської губ. 
Українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
позапарт., у 1928—1931 рр. член вЛКСМ. про-
живав у Києві. Коректор редакції газети «біль-
шовик». заарештований 28 березня 1937 р. 
як член к.-р. фашистської групи (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
27 листопада 1938 р. засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 19 березня 1960 р.

гонтаРенко дмитро олексійович наро-
дився 1906 р. у с. Сигнаївка звенигородського 
пов. Київської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, у 1925—1935 рр. член вКп(б), 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Старший 
виконавець контрольно-комплектної групи 
ХЕМзу. заарештований 10 жовтня 1935 р. 
за розповсюдження к.-р. листівок (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 1 лютого 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 180 
ч. 2, 196 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ. Термін покарання від-
бував у м. Норільськ Красноярського краю. 
звільнений з-під варти в 1939 р. працював 
заступником начальника служби колії Управ-
ління залізниці Норільського гірничо-мета-
лургійного комбінату. помер 1951 р. у м. Но-
рільськ. Реабілітований 11 травня 1956 р.

гонЧаР павло іванович народився 
1911 р. у с. Сметанівка Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. Служив у Харків-
ській обл. Курсант роти зв’язку 67-го стріл. 
полку. заарештований 1 червня 1935 р. як 
член антирад. організації (статті 5410, 5411 КК 
УСРР), а 13 липня 1935 р. звільнений з-під 
варти під нагляд найближчого начальника. 
Справу закрито військовим прокурором 14-го 
стріл. корпусу 15 липня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

гонЧаРенко григорій костянтинович 
народився 1903 р. у с. Орча бобруйського 
пов. Мінської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. бригадир ХбФ. зааре-
штований 13 вересня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 11 березня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 7 вересня 1992 р.

гонЧаРенко іван григорович народив-
ся 1906 р. у с. Студенок Суджанського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Миропіл-
ля Миропільського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 27 лютого 
1937 р. як керівник к.-р. групи сектантів та 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. за участь у анти-
рад. сектантській організації винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

гонЧаРенко іван феофілович наро-
дився 1883 р. у с. Цареборисів Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Художник Ізюмського крає-
знавчого музею. заарештований 4 листопада 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
27 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Реабіліто-
ваний 30 січня 1990 р.

гонЧаРенко максим григорович на-
родився 1899 р. у с. Студенок Суджанського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велике 
Солдатське большесолдатського р-ну Кур-
ської обл. без певних занять. заарештований 
14 червня 1937 р. як член антирад. сектант-
ської організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
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УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. як члену анти-
рад. сектантської організації винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

гонЧаРенко матвій якович народився 
1882 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1918—1919 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Керуючий бу-
динками житлового кооперативу. заарешто-
ваний 28 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 19 січ-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у сел. воркута 
Комі АРСР, де помер 14 серпня 1938 р. Реабі-
літований 31 травня 1963 р.

гонЧаРенко микола омелянович на-
родився 1915 р. у с. вільшани Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1931—
1937 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
пілот 14-го транспортного авіазагону ЦпФ. 
заарештований 21 березня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 
16 червня 1937 р. засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки і позбавленням звання «лейтенант 
запасу». Реабілітований 18 грудня 1991 р.

гонЧаРенко огій ісакович народився 
1892 р. у с. попівка Чернігівської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. провідник вагонів ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
28 липня 1937 р. за к.-р. профашистську про-
паганду (ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 17 червня 1940 р. виправданий.

гонЧаРенко яків никифорович наро-
дився 1884 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач співів дитячого театру ім. Горького. 
заарештований 27 червня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

гонЧаРко олена іванівна народилася 
1902 р. у с. потуржин Грубешовського пов. 
Люблінської губ. Українка, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1921—1935 рр. член 
вКп(б). проживала в Харкові. Економіст 
Харківської приміської контори міськхарчо-

торгу. заарештована 27 жовтня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 травня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбувала у пів-
нічсхідтабі. Реабілітована 1 вересня 1956 р.

гонЧаРов іван юхимович народився 
1896 р. у с. Малинівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Малинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 7 червня 1936 р. за 
антирад. агітацію та відмову отримати рад. до-
кументи через релігійні переконання (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
3 серпня 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 19 грудня 1989 р.

гонЧаРов сергій пилипович народився 
1896 р. на хут. Грачики [Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ.]. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1926—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. балаклія ба-
лаклійського Харківської обл. Директор бала-
клійської МТС. заарештований 22 листопада 
1935 р. за грубе поводження з колгоспника-
ми, протидію продажу хліба колгоспами через 
кооперацію та приховування факту перебу-
вання в бойовій організації анархістів (статті 
97, 99, 180 ч. 2 КК УСРР), 30 грудня 1935 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито балаклійським Рв НКвС 
1 лютого 1936 р. за недоведеності обвинува-
чення з анулюванням підписки про невиїзд.

гонЧаРов федір прокопович народився 
1911 р. у с. будановка Курської губ. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Чорнороб ХЦз № 8/9. 
заарештований 16 червня 1937 р. за антирад. 
висловлювання під час політбесіди (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 22 серпня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання відбу-
вав в Устьвимтабі. під час відбуття покарання 
у серпні 1943 р. за ст. 116 ч. 1 КК РРФСР 
позбавлений волі у вТТ на 2 роки. після 
звільнення з-під варти проживав у с. вороб-
йовка Третя Свободинського р-ну Курської 
обл. Член колгоспу. Ухвалою особливої на-
ради при МДб СРСР від 22 жовтня 1952 р. 
за висловлювання терористичних намірів ви-
сланий на поселення до Новосибірської обл. 
Реабілітований 1 лютого 1990 р.

гонЧаРова людмила дмитрівна див. 
ГЕÐНЕС Яäâ³гà Сòàí³ñлàâ³âíà (Гîíчàðîâà Люä-
ìèлà Дìèòð³âíà).
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гонЧаРова пелагія василівна народи-
лася 1918 р. у с. Мохнач зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
поденниця. заарештована 23 квітня 1936 р. 
за к.-р. агітацію троцькістського характеру 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським обл-
судом 23 липня 1936 р. засуджена на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Ухвалою верховного 
Суду УСРР від 22 серпня 1936 р. вирок ска-
совано, справу спрямовано на новий розгляд 
суду в іншому складі суддів. Харківським 
облсудом 29 жовтня 1936 р. засуджена на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Реабілітована 
15 березня 1994 р.

гопко микола антонович народився 
1906 р. у с. Чернещина Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта середня, член вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Студент ХДУ. 
заарештований 23 червня 1936 р. за анти-
партійну діяльність троцькістського характеру 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито Хар-
ківським прокурором у спецсправах 23 жов-
тня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

гоРбатенко олег макарович народив-
ся 1914 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Студент ХДУ. заарештований 5 квітня 
1936 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
5 жовтня 1936 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 7 червня 1950 р. 
висланий на поселення до Красноярського 
краю. На 1958 р. проживав у м. Горлівка Ста-
лінської обл. Реабілітований 26 грудня 1957 р.

гоРбаЧ павло іванович народився 
1902 р. у с. борзна борзнянського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у с. Шебелинка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Дирек-
тор НСШ. заарештований 17 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність, неправильні методи вихо-
вання дітей, наклепницькі вислови на адресу 
керівників вКп(б) і рад. уряду (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 2 січня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

гоРбаЧенко іван васильович народив-
ся 1914 р. у с. прудянка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., до 1931 р. член 

вЛКСМ. проживав у с. Слатине Харківської 
приміської зони. Механік Харківського об-
лавтодору. заарештований 26 січня 1935 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
21 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі. звільнений з-під варти 4 червня 1937 р. 
Реабілітований 20 листопада 1989 р.

гоРбик петро савич народився 1888 р. 
у с. ємільчине Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Герма-
нівка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. ворошилова. зааре-
штований 11 жовтня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 20 березня 1937 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі у зМУ з пораженням 
у правах на 1 рік. Реабілітований 1 лютого  
1994 р.

гоРбовцев харитон олексійович на-
родився 1884 р. у м. путивль путивльського 
пов. Курської губ. Росіянин, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Машиніст-механік депо «жовтень» ст. Хар-
ків-пас. півд. залізниці. заарештований 
27 вересня 1936 р. за к.-р. троцькістську про-
паганду і поширення провокаційних чуток, 
спрямованих проти заходів партії та рад. вла-
ди (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 17 грудня 1936 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у Дальтабі у м. владивосток Далекосхідного 
краю. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

гоРбУнов валентин володимирович на-
родився 1913 р. у м. Джанкой перекопського 
пов. Таврійської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ 
з 1929 р. Служив у Харкові. Авіамоторист 
строкової служби 10-ї авіаескадрильї 43-ї 
авіабригади. заарештований 8 травня 1937 р. 
за те, що знав про намір своїх товаришів 
втекти до польщі, але не повідомив відпо-
відні органи (ст. 541 п. «а» через ст. 17 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 10 лип-
ня 1937 р. (ст. 541 п. «а» через ст. 19 КК УРСР) 
засуджений на 10 років тюремного ув’язнення 
з обмеженням прав на 3 роки. Ухвалою вій-
ськової колегії верховного Суду СРСР від 
23 листопада 1937 р. злочин перекваліфікова-
но на ст. 5412 КК УРСР з позбавленням волі 
на 4 роки у вТТ і обмеженням прав на 2 роки. 
Термін покарання відбував у в’яттабі. Кіров-
ським облсудом 8 липня 1941 р. (ст. 5810 ч. 1 
КК РРФСР) засуджений на 10 років позбав-
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лення волі. звільнений з-під варти 12 грудня 
1949 р. Реабілітований 30 березня 1993 р.

гоРгУль микола миколайович наро-
дився 1910 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, кандидат 
у члени вКп(б) з 1932 р. Майстер трактор-
ного відділу заводу № 183. заарештований 
16 липня 1937 р. за підрив військової мо-
гутності СРСР та к.-р. троцькістську роботу 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), а 19 січ-
ня 1938 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 15 лютого 1938 р. (статті 197 
ч. 2, 5 КпК УРСР) з анулюванням підписки 
про невиїзд.

гоРдієнко дмитро прокопович на-
родився 1901 р. у с. плужники пирятин-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. заступник від-
повідального редактора журналу «всесвіт». 
заарештований 5 грудня 1934 р. як член к.-р. 
терористичної організації (ст. 548 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 квітня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував на 
Дальбуді НКвС у м. Хабаровськ. заарешто-
ваний 14 травня 1949 р. МДб Алтайського 
краю і Алтайським крайовим судом 28 липня 
1949 р. (ст. 5810 ч. 2 КК РРСФР) засуджений 
на 25 років позбавлення волі у вТТ з кон-
фіскацією майна. Термін покарання відбував 
у м. барнаул Алтайського краю, звільнений 
з-під варти достроково у зв’язку з хворо-
бою 4 січня 1955 р. Реабілітований 2 грудня 
1952 р. і 23 квітня 1958 р.

гоРдієнко митрофан данилович на-
родився 1912 р. у с. Скрипаї зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Скрипаї 
Чугуївського р-ну Харківської обл. вахтер 
ДЕС № 2 у сел. Есхар Чугуївського р-ну. 
заарештований 4 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 14 березня 1937 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. помер 10 травня 1889 р. 
у с. Скрипаї Готвальдівського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 30 травня 1995 р.

гоРдієнко павло пилипович народив-
ся 1894 р. у с. писарівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1929 р. член 
вКп(б). проживав у м. Красноград Красно-
градського р-ну Харківської обл. пенсіонер. 
заарештований 22 квітня 1935 р. за незаконне 
зберігання зброї (ст. 196 КК УСРР) і Харків-

ським облсудом 20 травня 1935 р. (статті 5410 
ч. 1, 196 КК УСРР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у зМУ з обмеженням прав на 
3 роки. Реабілітований 23 січня 1990 р.

гоРдін юда файвилович народився 
1898 р. у м. Дрисса Дриссенського пов. вітеб-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Кравець майстерні Харвійськтор-
гу. заарештований 11 серпня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію, розповсюдження к.-р. 
троцькістської літератури (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 березня 1937 р. позбавлений волі у від-
далених вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у бухті Нагаєва Далекосхідного краю. 
Розстріляний 20 травня 1938 р. за ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Дальбуду від 
23 квітня 1938 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 19 квітня 1989 р.

гоРдін-пофеліс хаїм-лейзер бенці-
онович народився 1895 р. у с. заболоття во-
лодимир-волинського пов. волинської губ. 
єврей, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1920—1924 рр. член компартії поль-
щі, у 1924—1931 рр. член КпзУ. проживав 
у Харкові. закрійник майстерні Харпром-
торгу. заарештований 2 листопада 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 4 квітня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у Хабаровському 
краї. звільнений 7 лютого 1946 р. за кло-
потанням польської об’єднаної робітничої 
партії. У листопаді 1946 р. виїхав до поль-
щі, проживав у м. вроцлав. Реабілітований 
29 квітня 1960 р.

гоРдон борис наумович народився 
1902 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. ві-
ленської губ. єврей, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1926—1928 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. продавець Хаторгу. за-
арештований 26 липня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 21 жовтня 1960 р.

гоРлаЧов микола маркович народився 
1896 р. у м. Ростов Ростовського окр. області 
війська Донського. Росіянин, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Студент ХІбІ. заарештований 
26 квітня 1936 р. за к.-р. діяльність та пере-
слідування червоних під час Громадянської 
війни (статті 5413, 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-



260 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

колегією Харківського облсуду 2 листопада 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Реабілітований 12 жовтня 
1990 р.

гоРлов леонтій михайлович народився 
1902 р. у с. петрівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1925 р. проживав на 
ст. Красний Лиман Донецької залізниці. по-
літінструктор 6-го дивізіону 53-го залізнич-
ного полку півд. залізниці. заарештованим 
не був, під слідством ДТв ГУДб НКвС півд. 
залізниці з 27 липня 1934 р. за переховування 
куркуля, який втік із місця заслання, підробку 
для нього довідки про звільнення, для чого 
зламав стіл діловода дивізії (статті 72, 108, 
20617 КК УСРР), 19 жовтня 1934 р. відібрано 
підписку про невиїзд. з 27 грудня 1934 р. 
знаходився у розшуку, оскільки з постійно-
го місця проживання зник. заарештований 
16 березня 1938 р., під слідством військової 
прокуратури військ прикордонної та внутріш-
ньої охорони УРСР по Харківській області за 
статтями 5410 ч. 1, 108 ч. 1, 72 КК УРСР і вій-
ськовим трибуналом прикордонної та вну-
трішньої охорони УРСР по Харківській об-
ласті 25 травня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлений волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 14 лютого 1991 р.

гоРлов тихін порфирійович народився 
1898 р. у с. Шевелівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1932—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у с. волобуївка балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. завгосп колгоспу «Доброволець». 
У 1935 р. нарсудом за порушення революційної 
законності засуджений на 1 рік позбавлення 
волі. заарештований 31 липня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 жовтня 1960 р.

гоРностаєв олександр степанович на-
родився 1907 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). Робітник 
Хпз. заарештований 26 липня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

гоРобець-каРпюк степан-овксентій 
михайлович народився 1907 р. у с. Новий 
Фольварк Хелмського пов. Люблінської губ. 

Українець, з робітників, освіта середня, член 
КпзУ. проживав у Харкові. Студент вищої 
комуністичної с.-г. школи. заарештований 
24 квітня 1935 р. за провокаторську діяльність 
і зв’язки з польськими розвідорганами (ст. 546 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 березня 1936 р. за провока-
торську діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у Картабі. 
На 1958 р. проживав у варшаві. Реабілітова-
ний 10 квітня 1958 р.

гоРобій георгій іванович народився 
1908 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта вища, по-
запарт., у 1927—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інженер-технолог заводу 
«Серп і молот». заарештований 21 червня 
1937 р. як член к.-р. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 22 листопада 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність висланий на 
5 років до вологодської обл. заарештований 
3 липня 1951 р. УМДб по Кемеровській обл. 
[за антирад. агітацію] (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
і Кемеровським облсудом 31 січня 1952 р. за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 5 років. після звіль-
нення з-під варти проживав у м. Ленінськ-
Кузнецький Кемеровської обл. працював 
начальником ремонтних майстерень копальні 
ім. Кірова. Реабілітований 4 травня 1956 р.

гоРобЧенко іван васильович наро-
дився 1914 р. у с. прудянка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. Українка вовчанського р-ну Харківської 
обл. безробітний. заарештований 23 січня 
1935 р. за к.-р. агітацію та підбурювання 
до терактів проти членів уряду (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 21 липня 1935 р. за к.-р. агітацію 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 20 листопада 1989 р.

гоРодецький микола михайлович 
народився 1899 р. у м. Мінськ Мінської губ. 
білорус, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. юрис-
консульт Комунпромпостачу. заарештований 
21 лютого 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського обл-
суду 1 квітня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ. Реабілітований 18 серпня 1960 р.

гоРодін леонід (арон) мойсейович на-
родився 1907 р. у м. Малин Радомишль-
ського пов. Київської губ. єврей, з кустарів, 
освіта середня, позапарт., у 1926—1935 рр. 
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член вКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
ощадкаси № 1. У 1928 р. за троцькістську 
діяльність висланий до м. пенза. заарешто-
ваний 22 червня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
16 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у воркут-
табі. До 1950 р. проживав у м. воркута Комі 
АРСР, працював головним бухгалтером 2-го 
шахтоуправління. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 19 липня 1950 р. за к.-р. 
діяльність у минулому висланий на поселен-
ня до Красноярського краю. Реабілітований 
20 березня 1989 р.

гоРодниЧий павло кузьмич народив-
ся 1892 р. у с. Крючки Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новомикола-
ївка Ізюмського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник бригадирівського відділення Ізюмського 
бурякорадгоспу. заарештований 19 жовтня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 5 січня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 11 березня 1990 р.

гоРоЖанський опанас леонтійович 
народився 1894 р. у с. Малий Орчик Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1923 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Кочегар Харківського керамічного 
заводу. заарештований 21 серпня 1936 р. за 
антирад. розмови в залі очікування ст. Лозова 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 20 грудня 1936 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд і Харківським облсудом 10 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. військовим трибуналом військ 
НКвС Харківської обл. 16 жовтня 1944 р. 
(ст. 543 з санкції ст. 542 КК УРСР) засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у вТТ. Реа-
білітований 1 грудня 1991 р.

гоРська євгенія костянтинівна народи-
лася 1906 р. у м. Севастополь Феодосійського 
пов. Таврійської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. 
член вКп(б). проживала у Харкові. бухгал-
тер райжитлоспілки. заарештована 28 лютого 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 червня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність вислана до 
Кіровського краю на 3 роки. Реабілітована 
24 березня 1961 р.

гоРЧаков андрій Родіонович народився 
1903 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у бурякорадгоспі «Індустріальний» у Шев-
ченківському р-ні Харківської обл. Дирек-
тор бурякорадгоспу. заарештований 11 липня 
1937 р. як член к.-р. організації, за шкідни-
цтво та розвал бурякорадгоспу (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 7 грудня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 8 грудня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 27 червня 1959 р.

гоРшков микола іванович народився 
1895 р. у м. Таганрог Таганрозького окр. об-
ласті війська Донського. Росіянин, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Головний інженер-куратор Укр-
проектлегпрому. заарештований 14 лютого 
1935 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 червня 1935 р. за к.-р. 
агітацію позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

гоРшковоЗ василь костянтинович на-
родився 1897 р. у с. Дар-Надежда Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. безробітний. заарештований 
25 квітня 1935 р. як член к.-р. націоналістич-
ній організації (статті 5410, 5411 КК УСРР), 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд 13 серпня 1935 р. Справу закрито по-
мічником прокурора в спецсправах 11 жовтня 
1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

гоРшУнський ілля маркович наро-
дився 1903 р. у с. піски Лохвицького пов. 
полтавської губ. єврей, з міщан, освіта по-
чаткова, до 1936 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. заступник директора скульптурної 
майстерні. заарештований 30 грудня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 21 травня 1936 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував в північсхідтабі. Розстріляний 
16 жовтня 1937 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 8 вересня 1937 р. Реабілітова-
ний 14 червня і 14 серпня 1989 р.

господенко василь трохимович на-
родився 1893 р. у с. Охматів Таращанського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1928 р. проживав 
у Харкові. Майстер ХЕМзу. заарештований 
27 червня 1937 р. як член к.-р. організації 
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(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 лютого 1957 р.

гофман ілля бенціонович народився 
1897 р. у м. Новогеоргіївськ Олександрійсько-
го пов. Херсонської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1926—1927 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник взуттєвої фабрики № 5. заарештований 
27 жовтня 1936 р. як член к.-р. троцькістській 
організації у минулому та за зв’язки з керів-
никами цієї організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 травня 1937 р. попереднє ув’язнення за-
раховано як термін покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 5 лютого 1996 р.

гофман фрідріх аронович народився 
1900 р. у м. Тетіїв Таращанського пов. Ки-
ївської губ. єврей, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. викла-
дач ХДУ, професор. заарештований 9 квітня 
1936 р. як член троцькістсько-меншовицької 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР), 
направлений спецконвоєм до Києва у розпо-
рядження Спв УДб НКвС УСРР. 3 червня 
1936 р. покінчив життя самогубством у камері 
спецкорпусу Лук’янівської в’язниці. Спра-
ву закрито старшим помічником прокурора 
УСРР 25 вересня 1936 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УСРР). Реабілітований 23 травня 1995 р.

гофтанюк (ковтанюк) іван Захарович 
народився 1906 р. у м. Ольгопіль Ольго-
пільського пов. подільської губ. Українець, 
із службовців, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Слухач курсів 
всеукраїнського інституту споживкооперації. 
заарештований 3 липня 1935 р. як член к.-р. 
групи та за к.-р. розмови (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 16 вересня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 
КК УСРР) виправданий. Ухвалою спецколегії 
Найвищого Суду УСРР вирок суду скасовано 
як м’який, справу передано на дослідування. 
Спецколегією Харківського облсуду 19 черв-
ня 1936 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітований 29 вересня 1992 р.

гРаб федора степанівна народилася 
1875 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала в с. Савинці Оржиць-
кого р-ну Харківської обл. Селянка-одно-
осібниця. У 1931 р. розкуркулена, позбавлена 
виборчих прав і вислана до північного краю. 
На засланні перебувала на Уралі, у 1932 р. 

втекла. заарештована 25 липня 1935 р. за 
втечу з місця вислання та переховування від 
органів влади (ст. 78 ч. 3 КК УСРР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 21 серпня 1935 р. 
згідно директиви НКвС СРСР № 116941 від 
25 липня 1934 р., 28 серпня 1935 р. звільнена 
з-під варти.

гРабовський євген йосипович наро-
дився 1905 р. у парижі. єврей, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1925—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник сектору сировини Цукротресту. 
заарештований 23 грудня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістсько-терористичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 13 черв-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Реабілі-
тований 3 вересня 1956 р.

гРабовський матіас бартоломеус на-
родився 1895 р. у с. Домбровка, Німеччина. 
Німець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Учень ХЕМзу. за-
арештований 17 січня 1935 р. за шпигунство 
та к.-р. агітацію (ст. 546 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
27 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

гРабовський степан олексійович на-
родився 1894 р. у с. воронцівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Іванів-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник колгоспу «Новий світ». заарештований 
7 квітня 1935 р. як член к.-р. угруповання 
(статті 542, 5411 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 27 липня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

гРадишаР іван григорович народив-
ся 1893 р. у с. Санкт-Катерина Королівства 
Хорватія і Славонія Австро-Угорської імперії. 
Словенець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. піски Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Листоноша привокзальної 
пошти ст. Ізюм північно-Донецької залізни-
ці. заарештований 20 червня 1937 р. за анти-
рад. агітацію та як баптист (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 10 травня 1957 р. і 16 вересня 1992 р.

гРамотков (громотков) григорій мат-
війович народився 1881 р. у варшаві. Росіянин, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
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31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

гРаниця василь єфремович народився 
1896 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ре-
монтний робітник трамвайного тресту. за-
арештований 27 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 16 липня 1935 р. (статті 
5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
31 липня 1990 р.

гРановський емілій юрійович наро-
дився 1897 р. у м. Олександрівка Херсонської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Головний інженер 
Харківської в’язниці. заарештований 9 квітня 
1937 р. як член антирад. к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 20 травня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
спецколегії верховного Суду УРСР від 29 лип-
ня 1937 р. вирок скасовано, справу закрито 
(ст. 302 п. 1 КпК УРСР). Ухвалою президії 
верховного Суду УРСР від 27 серпня 1937 р. 
попередні рішення спецколегій верховного 
Суду УРСР і Харківського облсуду скасова-
ні, справу передано на новий розгляд суду 
в іншому складі суддів. Спецколегією Хар-
ківського облсуду 2 червня 1938 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) виправданий за недоведенос-
ті злочину. Реабілітований 8 грудня 1993 р.

гРаЧ фроїм ізраїльович народився 1895 р. 
у м. Рівне Рівненського пов. волинської губ. 
єврей, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1931—1934 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Кравець фабрики ім. Тінякова. 
заарештований 25 квітня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 серпня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у сел. воркута Ко-
мі АРСР. Реабілітований 27 квітня 1984 р.

гРебениЧенко володимир микола-
йович народився 1903 р. і проживав у Харко-
ві. Українець, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт., у 1919—1924 рр. член РКСМ, 
у 1924—1934 рр. член вКп(б). бригадир паро-
возного депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 17 квітня 1935 р. за 

шкідництво на виробництві та троцькістську 
агітацію (статті 547, 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1936 р. за к.-р. підривну шкідницьку 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 11 жовтня 1957 р.

гРебениЧенко феодосій васильович 
народився 1900 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, по-
запарт., у 1920—1931 рр. член вКп(б). Член 
промартілі «жерстяник». заарештований 
14 червня 1936 р. за антирад. агітацію та теро-
ристичні наміри (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 22 вересня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

гРебенюк василь іванович народився 
1890 р. у с. Ракитне Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Сторож ІпРз. 
У 1930 р. під слідством органів ДпУ УСРР за 
вербування до релігійної секти, виправданий 
судом. заарештований 3 серпня 1935 р. за 
антирад. розкладницьку роботу, втягування 
робітників до нелегальної релігійної секти 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито Тв УДб 
УНКвС по Донецькій обл. 9 серпня 1935 р. 
за відсутності складу злочину зі звільненням 
з-під варти.

гРебенюк данило тихонович народив-
ся 1916 р. у с. Таранівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Інструктор 
газети ХЕМзу «Генератор». заарештований 
4 грудня 1934 р. за антирад. агітацію серед 
робітничої молоді гуртожитку ХЕМзу (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 19 січня 1935 р. (статті 5411, 5410 ч. 2 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. На 1961 р. проживав у сел. Савинці 
балаклійського р-ну Харківської обл. Реабілі-
тований 21 березня 1961 р.

гРебенюк іван григорович народився 
1913 р. у с. зачепилівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Студент ХпІ іноземних мов. за-
арештований 3 березня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської групи (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 27 листопада 
1938 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Ухвалою 
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особливої наради при МДб СРСР у 1951 р. 
(статті 5810 ч. 2, 5411 КК РРФСР) висланий на 
поселення до Красноярського краю. Реабілі-
тований 19 березня 1960 р.

гРебенюк іван іванович народився 
1909 р. у с. писарівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1924—1928 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
ХзТМ. У 1929 р. під слідством Сталінсько-
го Ов ДпУ як член підпільної к.-р. троць-
кістської організації. заарештований 14 січня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 13 травня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у сел. воркута 
Комі АРСР. звільнений з-під варти 14 квітня 
1945 р. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

гРебенюк іван іванович (конов кос-
тянтин миколайович, краєвий іван гаврило-
вич) народився 1920 р. у с. Нова водолага 
валківського пов. Харківської губ. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Ув’язнений Харківської зміша-
ної в’язниці. Нарсудом у 1937 р. (ст. 170 КК 
УРСР) позбавлений волі на 3 роки 1 місяць. 
заарештований 16 червня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію та ганебні написи та малюнки на адресу 
керівництва країни на стінах камери (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 10 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 18 жовтня 1989 р.

гРебеньков микола олександрович 
народився 1896 р. у с. Гуляйполе зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянин, з поміщиків, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у сел. південний Харківського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник контори депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 25 липня 1937 р. за к.-р. агітацію та 
службу в білій армії (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

гРекУлов яків данилович народився 
1893 р. у с. пенянка Суджанського пов. Кур-
ської губ. Українець, з торговців, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у радгос-
пі «Індустріальний» у Шевченківському р-ні 
Харківської обл. Старший агроном радгоспу. 
заарештований 2 червня 1935 р. як член к.-р. 
організації (статті 547, 5411 КК УСРР), спра-
ву закрито ЕКв УДб ХОУ НКвС 30 серпня 
1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

гРенЗовський михайло іванович на-
родився 1876 р. у м. Тараща Таращанського 
пов. Київської губ. Росіянин, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач діловодства штабу ппО ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 8 бе-
резня 1935 р. за к.-р. агітацію, поширення 
провокаційних чуток, дискредитацію націо-
нальної політики рад. влади (статті 5410, 5621 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 1 квітня 
1935 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. Реабі-
літований 7 квітня 1994 р.

гРеЧаний гаврило климентович наро-
дився 1890 р. у с. Демидівка полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник райспоживспілки жовтневого 
р-ну м. Харкова. заарештований 16 березня 
1937 р. за зв’язок з троцькістами та к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 11 травня 1938 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 8 серпня 1990 р.

гРива єгор григорович народився 1910 р. 
у с. Уралове Чернігівської губ. білорус, із се-
лян, освіта початкова, позапарт., у 1931 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештованим не був, під слідством 
УДб ХОУ НКвС з 14 серпня 1936 р. за ст. 547 
КК УСРР і Харківським облсудом 14 травня 
1937 р. (ст. 75 ч. 2 КК УРСР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 27 лютого 1967 р.

гРигоРаш олександр олександрович 
народився 1913 р. у с. Диківка Херсонської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Учень Харківсько-
го театрального технікуму. заарештований 
26 квітня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 23 жовтня 1936 р. матеріали справи 
відокремлено і направлено на дослідування до 
спецпрокуратури зі звільненням з-під варти 
на підписку про невиїзд. Рішення в справі 
відсутнє.

гРигоРенко дмитро васильович на-
родився 1903 р. на хут. подол полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1925—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
заводу ім. Шевченка. заарештований 15 черв-
ня 1937 р. як учасник нелегальних троцькіст-
ських зборів та за к.-р. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 січня 1940 р. 
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як соціально небезпечний елемент позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у Онегтабі. Реабілітований 28 листо-
пада 1958 р.

гРигоРенко іван федорович народив-
ся 1890 р. у с. Кегичівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник Красноградської на-
сіннєвої бази Держсортфонду. позбавлений 
виборчих прав як урядник. заарештований 
12 березня 1935 р. за агітацію проти заходів 
рад. влади (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 19 липня 
1935 р. як соціально небезпечний елемент 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Сибтабі. Реабілітований 
14 листопада 1989 р.

гРигоР’єв микола леонтійович наро-
дився 1892 р. у м. Суми Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Дмитріївка 
Чернігівської обл. Учитель співів СШ, ке-
рівник театрального гуртка. заарештований 
27 березня 1935 р. за к.-р. націоналістичну ді-
яльність (статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 15 грудня 1935 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Ухвалою Найвищого Суду УСРР 
від 15 лютого 1936 р. за ст. 5411 КК УСРР ви-
правданий. Реабілітований 15 червня 1990 р.

гРигоР’єв петро іванович народився 
1899 р. у м. білопілля Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. покотилівка Харківської приміської зони. 
бухгалтер Міськкооптрансу. заарештований 
20 січня 1935 р. за терористичні наміри що-
до керівників партії та уряду і антисемітизм 
(статті 5410, 5413 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 16 вересня 
1935 р. за к.-р. агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у м. Медвежогорськ Карельської АСРР. звіль-
нений з-під варти 25 липня 1939 р., до 1946 р. 
працював бухгалтером 2-го ОТп Івдельтабу, 
проживав у м. Івдель Свердловської обл. Реа-
білітований 9 січня 1959 р.

гРигоРов яків йосипович народився 
1890 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. поміч-
ник передаточного агента пункту обміну 
ст. Куп’янськ Донецької залізниці. заарешто-

ваний 1 квітня 1936 р. за службову недбалість 
(ст. 5630 п. «а» КК УСРР), 30 травня 1936 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито транспортною прокурату-
рою Донецької залізниці 11 листопада 1936 р. 
зі звільненням з роботи.

гРидін мусій андрійович народився 
1900 р. у с. Тернова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тернова 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. позбавлений виборчих прав за 
релігійні проповіді, за відмову отримати пас-
порт оштрафований на 100 крб і засуджений 
на 1 місяць примусових робіт. заарештований 
29 серпня 1935 р. за антирад. агітацію та від-
мову від сплати сільгоспподатку (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 листопада 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Термін покарання 
відбував в Усольтабі. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 9 жовтня 1940 р. 
за антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 17 квітня 1992 р.

гРинЧенко олексій дмитрович наро-
дився 1885 р. у с. Соколів зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гнидів-
ка Ізюмського р-ну Харківської обл. завіду-
вач пивної лавки. заарештований 20 серп-
ня 1935 р. за антирад. агітацію та участь 
у к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 10 лю-
того 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
засуджений на 7 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки. Ухвалою вер-
ховного Суду УСРР від 25 березня 1936 р. 
термін покарання знижено до 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

гРитЧин кіндрат михайлович наро-
дився 1919 р. у с. Шебелинка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. Шебелинка балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Учень НСШ. заарештований 
15 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 25 січня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 7 грудня 1993 р.

гРицай андрій хомич народився 1901 р. 
у с. Судилків заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Калюжине Кегичів-
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ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 14-річчя жовтневої революції. У 1935 р. 
в адміністративному порядку виселений 
з прикордонної смуги. заарештований 7 лип-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і нарсудом Кегичівського р-ну 
14 серпня 1935 р. (ст. 78 ч. 3 через ст. 7 КК 
УРСР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ.

гРиценко володимир наумович див. 
ОÊТЯБÐЬСЬÊИЙ (Гðèцåíêî) Âîлîäèìèð Нà-
óìîâèч.

гРиценко костянтин якович наро-
дився 1912 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта середня, позапарт., 
до 1935 р. член вКп(б). Робітник комуни 
ім. Дзержинського. заарештований 3 липня 
1936 р. за к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 травня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у північзалізничтабі. звільнений 
з-під варти у 1946 р., повернувся до Харкова. 
заарештований 13 березня 1953 р. за ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР, справу закрито УМДб по Хар-
ківській обл. 25 лютого 1954 р. Реабілітований 
21 квітня 1960 р.

гРиць олександр макарович народив-
ся 1900 р. у с. Красне Село більського пов. 
Гродненської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Дніпро-
петровськ Дніпропетровської обл. пресвітер 
общини адвентистів сьомого дня. заарешто-
ваний 4 вересня 1936 р. за к.-р. сектантську 
діяльність (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
7 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 13 березня 1989 р.

гРишаєв спиридон іванович народив-
ся 1882 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник панчішної фабрики ім. Кутузова. за-
арештований 12 червня 1937 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. агітацію (статті 5411, 5410 

ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

гРишаков петро йосипович народився 
1898 р. у с. падуб болховського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач секції заводу № 183. заарештований 
16 лютого 1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 

облсуду 27 серпня 1937 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
28 вересня 1992 р.

гРишин василь миколайович народив-
ся 1907 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта незакінчена вища, по-
запарт., у 1925—1930 рр. член вЛКСМ. Тех-
нік-технолог Хпз. заарештований 24 квітня 
1935 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського обл-
суду 20 липня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 22 квітня 1992 р.

гРишко василь іванович народився 
1914 р. у м. Дубно Дубнівського пов. волин-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1930—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Учитель 
школи с. Мамекине Новгород-Сіверсько-
го р-ну Чернігівської обл. заарештований 
25 серпня 1936 р. як член к.-р. терористич-
ній організації та к.-р. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
10 лютого 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 78 ч. 1, 196 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 29 квітня 1960 р.

гРімм отто юліусович народився 
1882 р. у с. Суховольський юзефин жи-
томирського пов. волинської губ. Німець, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Робітник Куп’янського 
деревообробного заводу. заарештований 
19 листопада 1936 р. за антирад. пропаганду та 
вихваляння троцькістсько-зінов’ївської банди 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом До нецької 
залізниці 20 березня 1937 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 19 листопада 
1992 р.

гРінЧенко сергій овер’янович наро-
дився 1895 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. приймальник молокопродуктів Харків-
ського заводу ім. Мікояна. заарештований 
14 червня 1937 р. за к.-р. профашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 28 серпня 1937 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 29 січня 
1992 р.

гРіншпак абрам михайлович наро-
дився 1910 р. у Києві. єврей, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у ми-
нулому член вЛКСМ. проживав у Харко-
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ві. Інженер-конструктор конструкторського 
бюро Головтютюну. У 1929 р. під слідством 
Св ДпУ УСРР як член підпільної антирад. 
троцькістської організації (ст. 5410 КК УСРР). 
заарештований 28 лютого 1936 р. за к.-р. 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 3 лип-
ня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 25 квітня 1989 р.

гРінштейн григорій ілліч народив-
ся 1907 р. у м. Могилів-подільський Моги-
лів-подільського пов. подільської губ. єв-
рей, з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
у 1927—1937 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Інспектор Харківської обласної 
контори «заготскот». заарештований 28 черв-
ня 1937 р. як троцькіст у минулому та зв’язки 
з к.-р. троцькістським підпіллям (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб НКвС УРСР 
19 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

гРішель франц людвігович народився 
1886 р. у м. юденбург, Австро-Угорська ім-
перія. Австрієць, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт., у 1926—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Модельник-інструктор 
ХЕМзу. заарештований 23 липня 1937 р. як 
резидент німецької розвідки (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР І. М. Леплевського 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 жовтня 1957 р.

гРоменко михайло іванович народив-
ся 1881 р. у м. Таганрог Таганрозького окр. 
області війська Донського. Росіянин, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1903—
1918 рр. член РСДРп(м), у 1920—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. завіду-
вач кадрів артілі «Індтруд». заарештований 
14 травня 1937 р. як член антирад. терорис-
тичної меншовицької організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

гРомицький антон іванович народив-
ся 1887 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1918 р. проживав 
у Харкові. Слухач курсів господарників Укр-
постачу. заарештований 23 липня 1937 р. як 
член польської націоналістичної організації 
та к.-р. діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
22 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

гРомова агафія іванівна народилася 
1882 р. у с. Свинець Тимського пов. Кур-
ської губ. Росіянка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала у с. Липці Липецького 
р-ну Харківської обл. без певних занять. по-
збавлена виборчих прав як колишня черниця. 
заарештована 4 травня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 14 липня 1935 р. 
звільнена з-під варти на підписку про невиїзд, 
справу закрито Липецьким Рв НКвС 13 січ-
ня 1936 р.

гРосc карл юліусович народився 1894 р. 
у с. золоток житомирського пов. волинської 
губ. Німець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. Нова баварія 
Харківської приміської зони. Робітник Хар-
ківського цементного заводу. заарештований 
15 липня 1937 р. за шпигунсько-профашист-
ську діяльність на користь Німеччини (статті 
546, 5410, 5411 КК УРСР) і направлений для 
подальшого слідства у розпорядження Київ-
ського облуправління НКвС. Трійкою при 
КОУ НКвС від 16 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 21 вересня 
1937 р. у Києві. Реабілітований 28 листопада 
1989 р.

гРошев микола іванович народився 
1904 р. у с. биківка Дмитрієвського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт., у 1929—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент ХХТІ. 
заарештований 4 листопада 1936 р. як член 
к.-р. троцькістської групи та за к.-р. агітацію 
серед студентів (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 черв-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) виправ-
даний. Реабілітований 5 листопада 1992 р.

гРУдін михайло іванович народився 
1902 р. у с. Сінолицівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. валуйки 
воронезької обл. без певних занять. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
16 листопада 1930 р. (ст. 86 через ст. 16 КК 
УСРР) позбавлений волі у вТТ на 3 роки, 
а ухвалою від 5 грудня 1932 р. після від-
буття терміну покарання позбавлений права 
проживання у 12 населених пунктах згідно 
з 2-м списком наказу № 19/10 від 11 січня 
1930 р. на 3 роки. заарештований 30 листо-
пада 1935 р. 22-м волочиським прикордон-
ним загоном за спробу нелегального перетину 
кордону в бік польщі (ст. 541 п. «а» через 
ст. 16 КК УСРР) і військовим трибуналом 
ХвО 11 квітня 1936 р. засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
17 липня 1996 р.
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гРУшанський семен микитович на-
родився 1907 р. у с. Янопіль єлисаветград-
ського пов. Херсонської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
6 листопада 1934 р. за к.-р. агітацію та теро-
ристичні настрої (ст. 5410 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду від 15 січня 
1935 р. засуджений до позбавлення волі у вТТ 
на 5 років з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 6 липня 1992 р.

гУбанов федір іванович народився 
1909 р. у с. Синявка [воронезької губ.]. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1934 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. безробітний. заарешто-
ваний 12 липня 1937 р. за п’яний дебош, анти-
семітські висловлювання, вихваляння ворогів 
народу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 8 жовтня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
10 листопада 1989 р.

гУбаРев андрій васильович народився 
1887 р. у с. Руська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Руська 
Лозова Липецького р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 23 січня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання церковників та антирад. агітацію 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 21 серпня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі 
у Хабаровському краї. Реабілітований 31 бе-
резня 1989 р.

гУбаРев федір васильович народився 
1901 р. у с. Гостищево бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб військбуду. заарештований 26 лю-
того 1937 р. як член антирад. сектантської 
організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

гУбаРЧУк олександр іванович народив-
ся 1894 р. у с. Сомари Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, у 1920—1935 рр. член вКп(б). про-
живав на хут. бабаки Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Комірник свинорадгоспу 
«Кегичівка». заарештований 6 березня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 

2 червня 1936 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд і Харківським облсудом 
19 серпня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. загинув під час великої вітчизня-
ної війни [8 грудня 1943] р. Реабілітований 
1 серпня 1958 р.

гУбеня опанас тимофійович народився 
1898 р. у с. Дубівка Луцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1924—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Колісниківка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. пе-
тровського. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 27 квітня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 11 серпня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Реабілітований 14 листопада 
1994 р.

гУбін марко васильович народився 
1883 р. на хут. Дмитрівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Сторож-
комірник артілі «Надрафарб». заарештований 
27 червня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 31 грудня 1937 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
раженням у правах на 1 рік. Реабілітований 
25 липня 1994 р.

гУбін омелян васильович народився 
1914 р. у с. Тернова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Тернова Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу. за-
арештований 27 червня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) та комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 15 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 19 листопа-
да 1957 р.

гУбін омелян іванович народився 
1882 р. у с. Тернова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Тернова Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
заарештований 8 червня 1937 р. як член 
к.-р. шпигунського угруповання та шпигун-
ську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) та комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
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лу про розстріл. Розстріляний 24 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 19 листопа-
да 1957 р.

гУдвило (гудвил) юрій леонтійо-
вич народився 1887 р. у Києві. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у 1928—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 133. заарештований 26 липня 
1937 р. за к.-р. націоналістичну діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 жовтня 1937 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 31 жовтня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 21 квітня 
1989 р.

гУдЗенко пилип данилович народився 
1892 р. у с. Кам’янка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. Ма-
шиніст ст. Люботин півд. залізниці. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 29 липня 1937 р. вДТв ГУДб 
НКвС ст. Харків-Сорт. півд. залізниці за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 11 вересня 1937 р. позбавлений волі 
на 10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

гУєвський олександр васильович на-
родився 1892 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1914—1920 рр. член партії анархістів, 
у 1930—1935 рр. член вКп(б). Технічний 
пропагандист Хпз. У 1920 р. під слідством 
Харківською губЧК за анархістську діяль-
ність. У 1921 р. під слідством Харківської 
губЧК як колишній анархіст. У 1924 р. під 
слідством ДпУ УСРР як член нелегальної ор-
ганізації. заарештований 28 жовтня 1936 р. як 
член к.-р. організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 5 квітня 1937 р. обви-
нувачення за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР визнано 
недоведеним; за ст. 196 КК УРСР засуджений 
на 2 роки позбавлення волі у зМУ з пора-
женням у правах на 1 рік. під слідством УДб 
ХОУ НКвС з 25 квітня 1938 р. до 10 жовтня 
1939 р. як член диверсійної антирад. організа-
ції (ст. 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УНКвС по Харківській обл. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР). звільнений з-під варти 
11 жовтня 1939 р.

гУЗеватий опанас іларіонович наро-
дився 1900 р. у с. Сінне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сінне 
богодухівського р-ну Харківської обл. без 

певних занять. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 24 липня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність та агітацію проти колгоспу (ст. 5410 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 14 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 18 серпня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 30 листопада 1989 р.

гУЗенко петро іванович народився 
1904 р. у м. валуйки валуйського пов. воро-
незької губ. Росіянин, з міщан, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у с. Терни 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Учитель 
школи. заарештований 19 вересня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 23 травня 1989 р.

гУЗієв яків антонович народився 1898 р. 
на хут. Сердобин вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. підсереднє 
великобурлуцького р-ну Харківської обл. за-
ступник головного бухгалтера бурякорадгоспу 
«підсереднянський». заарештований 15 бе-
резня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
27 лютого 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 8 березня 1938 р.

гУк іван михайлович народився 1899 р. 
у с. війтівці брацлавського пов. подільської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. бригадир ХТз. 
У 1931 р. майно конфісковано. заарешто-
ваний 27 квітня 1936 р. за к.-р. агітацію та 
розпалювання національної ворожнечі (статті 
5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 22 липня 1936 р. засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 2 роки. Реабілітований 
26 січня 1990 р.

гУлага прокопій іванович народився 
1898 р. на хут. євдокимівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав на хут. євдокимів-
ка Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
без певних занять. Нарсудом Нововодолазь-
кого р-ну 28 грудня 1932 р. за злісне неви-
конання держзобов’язань (ст. 119 КК УСРР) 
позбавлений волі на 5 років. Термін покаран-
ня відбував на ббК, звільнений з-під варти 
достроково 8 грудня 1935 р. заарештований 
6 травня 1937 р. за к.-р. агітацію та підтримку 
троцькістів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецко-
легією Харківського облсуду 16 серпня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у від-
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далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

гУлдаРі олександр фемістоклович наро-
дився 1885 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Учи-
тель малювання в школах № 4, 28, 72, 26. 
заарештований 8 вересня 1935 р. як член к.-р. 
групи (статті 546, 5410, 5411 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 1 лютого 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
8 березня 1936 р. строк скорочено до 5 років. 
Термін покарання відбував у Новосибірській 
обл. звільнений з-під варти 21 вересня 1940 р. 
проживав і помер 1965(66) р. у м. Краснодар 
Краснодарського краю. Реабілітований 16 бе-
резня 1972 р.

гУливатий григорій пилипович наро-
дився 1881 р. у с. Осинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у с. Осинівка Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. приймальник Чу-
гуївської райспоживспілки. заарештований 
28 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 21 лю-
того 1937 р. засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Термін покарання відбував у бухті 
Находка приморського краю. Реабілітований 
20 червня 1958 р.

гУливатий кузьма пилипович наро-
дився 1888 р. у с. Осинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. вантаж-
ник Чугуєво-бабчанського учкомбінату. На-
рсудом Чугуївського р-ну 12 грудня 1932 р. 
(постанова ЦвК і РНК СРСР від 7 серпня 
1932 р. «про охорону майна державних під-
приємств…») засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією майна. Ухвалою 
Харківського облсуду від 2 січня 1933 р. ви-
рок змінено, вважається засудженим за стат-
тями 97, 99 КК УСРР без конфіскації майна. 
Ухвалою верховного Суду УСРР від 21 липня 
1934 р. термін покарання знижено до 1,5 
років позбавлення волі, за відбуттям строку 
покарання з-під варти звільнений. заарешто-
ваний 28 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 21 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував на 

Колимі. У 1944 р. за ст. 5810 ч. 2 КК РРФСР 
позбавлений волі на 10 років. Реабілітований 
20 червня 1958 р.

гУлий гаврило якович народився 
1902 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Непокрите 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1933 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 28 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію та виступи проти за-
ходів партії та рад. влади (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 квітня 1989 р.

гУляєв семен васильович народився 
1904 р. у с. вознесенівка Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. бригадир ре-
монтно-будівельного відділу ХТз. заарешто-
ваний 21 січня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 3 квітня 1935 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабіліто-
ваний 23 жовтня 1992 р.

гУнЧенко іван григорович народив-
ся 1891 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. перу-
кар перукарні № 9. заарештований 5 верес-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 5 грудня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 14 квітня 1995 р.

гУнЧенко петро єгорович народився 
1909 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. білий Колодязь 
вовчанського р-ну Харківської обл. Робітник 
білоколодязького радгоспу. заарештований 
11 вересня 1935 р. за антирад. агітацію (статті 
5410, 75 ч. 2, 70 ч. 2 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 3 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 24 листопада 1961 р.

гУР’єв михайло іванович народився 
1902 р. у с. Уди Харківського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. без певного місця проживання. без 
певних занять. У [1931] р. майно конфіско-
вано. заарештований 29 вересня 1934 р. за 
участь у вбивстві колгоспних активістів, по-
грабування та втечу з-під варти (статті 548, 
77, 78 КК УСРР) і військовим трибуналом 
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14-го стріл. корпусу Укрвійськокругу 2 січня 
1935 р. (статті 548, 5411 з санкції ст. 542 КК 
УСРР) засуджений на 6 років позбавлення во-
лі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Ухва-
лою військової колегії верховного Суду СРСР 
від 13 січня 1935 р. вирок скасовано, справу 
повернено на дослідування. військовим три-
буналом 14-го стріл. корпусу Укрвійськокругу 
11 березня 1935 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Реабілітований 10 квітня 1996 р.

гУР’єв хома петрович народився 1895 р. 
у с. Гур’їв Козачок Харківського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, по-
запарт. проживав у с. Козача Лопань Дерга-
чівського р-ну Харківської обл. завідувач пе-
дагогічної частини залізничної НСШ у с. Цу-
півка Дергачівського р-ну Харківської обл. 
заарештований 14 липня 1937 р. як колишній 
білогвардієць та за к.-р. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР), трійкою УНКвС по Курській 
обл. від 2 грудня 1937 р. за антирад. діяльність 
винесено ухвалу про розстріл з конфіска-
цією особистого майна. Дата і місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

гУРевиЧ абрам ісакович народився 
1875 р. у м. Круча Могильовської губ. єв-
рей, із службовців, освіта невідома, позапарт. 
проживав у Москві. Не працював за віком. 
за фахом зубний лікар. заарештований ГУДб 
НКвС СРСР 10 березня 1937 р. як член к.-р. 
меншовицького підпілля в Україні (статті 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і етапований 
для подальшого слідства до Харкова у розпо-
рядження УДб ХОУ НКвС. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 27 серпня 
1937 р. за к.-р. терористичні висловлювання 
висланий до Казахстану на 5 років. помер 
23 грудня 1937 р. в алма-атинській в’язниці. 
Реабілітований 28 березня 1958 р.

гУРевиЧ ізраїль мануїлович народився 
1903 р. на хут. Сагайдак Херсонської губ. 
єврей, соціальне походження невідоме, осві-
та вища, позапарт., у 1920—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Економіст Хар-
ківського міськкомунгоспу. заарештований 
5 вересня 1936 р. як член к.-р. троцькіст-
ської терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УСРР), 7 вересня 1936 р. направле-
ний спецконвоєм до Києва у розпорядження 
Спв УДб НКвС УСРР. військовою колегією 
верховного Суду СРСР 8 березня 1937 р. за-
суджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна і негайним виконанням вироку 
згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 грудня 
1934 р. Розстріляний 8 березня 1937 р. у Мо-
скві. Реабілітований 10 серпня 1957 р.

гУРевиЧ лев соломонович народився 
1891 р. у м. Круча Могильовської губ. єв-
рей, із службовців, освіта середня, позапарт., 
у 1917—1918 рр. член ОєСРп. проживав 
у Харкові. бухгалтер Харпромторгу. зааре-
штований 27 січня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), у [жовтні] 1937 р. 
етапований для подальшого слідства до Києва 
у розпорядження УДб НКвС УРСР. військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 1 листо-
пада 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особисто-
го майна. Розстріляний у Києві, дата розстрі-
лу невідома. Реабілітований 17 грудня 1957 р.

гУРевиЧ олександр якович народив-
ся 1907 р. у міст. юревичі Речицького пов. 
Мінської губ. єврей, з кустарів, освіта не-
закінчена вища, позапарт., у 1931—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. бухгалтер 
Харківського комбікормового заводу. зааре-
штований 24 червня 1936 р. за к.-р. антипар-
тійну діяльність троцькістського характеру 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 серпня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. звільнений з-під варти 
23 серпня 1943 р. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР у 1951 р. висланий до Комі 
АРСР. На засланні перебував у м. воркута. 
Реабілітований 6 квітня 1956 р.

гУРеєв іван максимович народився 
1870 р. у м. Короча Корочанського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Агент 
Утильспілки. заарештований 25 липня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років, але ухвала не набрала чин-
ності і у зв’язку з цим з 4 квітня до 31 травня 
1939 р. справа переглядалася ХОУ НКвС. 
Рішення в справі відсутнє.

гУРенко капітон омелянович народився 
1881 р. у с. Каплунівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на Іва-
нівській селекційній станції Охтирського р-ну 
Харківської обл. Робітник селекційної станції. 
заарештований 10 вересня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 26 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 4 вересня 1991 р.

гУРін григорій федорович народився 
1906 р. у с. Гуринівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта не-
закінчена вища, позапарт., у 1925—1929 рр. 
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член вЛКСМ. проживав у Харкові. Головний 
бухгалтер об’єднання буфетів ст. Левада півд. 
залізниці. заарештований 17 травня 1936 р. за 
к.-р. діяльність серед студентів Харківського 
геодезичного інституту, незаконне зберігання 
зброї, зловживання службовим становищем 
(статті 548, 5410, 97 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 14 лютого 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 1 рік. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі у м. владивосток 
Далекосхідного краю, з 16 червня 1939 р. 
працював старшим геологом Хасинського ву-
гільного району Дальбудвугілля. з 1951 р. на-
чальник геологічної експедиції Алданського 
районного геологорозвідувального управлін-
ня, проживав у с. Хандига Томпонського р-ну 
Якутської АРСР. Реабілітований 5 листопада 
1957 р.

гУРов григорій михайлович народився 
1907 р. у с. Людиново Калузької губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
заарештований 27 травня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), а 4 липня 
1936 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Спецколегією Харківського обл-
суду 21 жовтня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою президії верховного 
Суду УРСР від 20 серпня 1938 р. справу за-
крито (ст. 347 КпК УСРР).

гУРов степан тимофійович народився 
1898 р. у стан. Кирпилі Кубанської обл. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у радгоспі ім. Куйбишева у бар-
вінківському р-ні Харківської обл. Робітник 
майстерень радгоспу. заарештований 13 лис-
топада 1936 р. за антирад. агітацію та вихва-
ляння фашистського ладу (ст. 5410 КК УСРР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
31 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 серпня 1962 р.

гУРський іван герасимович народився 
1892 р. у с. Осняки Чериковського пов. Моги-
льовської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на ст. Коломак 
півд. залізниці. Робітник шосейної дорожньої 
дільниці. У 1925 р. розкуркулений. У 1931 р. 
за невиконання держзобовязань позбавлений 
волі на 3 роки, але через місяць був висланий 
за межі Чериковського окр. заарештований 
29 липня 1937 р. за антирад. агітацію, як роз-
куркулений, брат якого був розстріляний за 
бандитизм у 1921 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-

ківській обл. від 11 вересня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у бєльському вТТ в Амурські обл. 
звільнений з-під варти 23 серпня 1943 р. брав 
участь у великій вітчизняній війні, комісова-
ний у 1944 р. помер 1976 р. у м. зміїв зміїв-
ського р-ну Харківської обл. Реабілітований 
20 жовтня 1989 р.

гУсаков герасим гордійович народив-
ся 1901 р. у с. Лосівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. про-
летарське вовчанського р-ну Харківської 
обл. Машиніст водокачки Харківської школи 
НКвС прикордонних військ. заарештований 
25 липня 1937 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 4 жовтня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі, де й помер 23 березня 
1942 р. Реабілітований 22 червня 1967 р.

гУсаков дмитро пилипович народився 
1901 р. у сел. панютине павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. відповідальний виконавець матеріально-
го відділу пвРз. заарештований 14 червня 
1937 р. за шкідництво (ст. 547 КК УРСР) 
та комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
14 грудня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
шпигунської диверсійної організації позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
22 вересня 1956 р.

гУсаРов доріан петрович народився 
1908 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Студент ХІЕІ. заарештований 19 січня 
1937 р. як член к.-р. фашистської організації 
(статті 5410, 5411 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 3 червня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

гУсєв степан васильович народився 
1914 р. у с. Новоолександрівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Росія-
нин, із селян, освіта середня, позапарт., член 
вЛКСМ. проживав у с. Мала Данилівка Хар-
ківської приміської зони. Студент ХзвІ. за-
арештований 28 лютого 1935 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 14 липня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 31 травня 1995 р.

гУслєв петро єгорович народився 
1907 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
покровка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
пожежник радгоспу «зоря». заарештований 
30 липня 1937 р. за антирад. агітацію, спря-
мовану на розвал колгоспів (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 жовтня 1968 р.

гУтавець павло кіндратович народився 
1888 р. у с. заречка Кобринського пов. Грод-
ненської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. Новоморокине 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. вЛКСМ. заарештований 15 бе-
резня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 17 серпня 1937 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

гУтман лазар фішелевич народився 
1891 р. у м. пржисуха полинського пов. 
Радомської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, у 1931—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник трикотажної 
фабрики ім. Мікояна. У 1927 р. заарештова-
ний у м. Іркутськ за самочинний виїзд з ви-
значеного місця проживання. заарештований 
20 липня 1935 р. як перебіжчик з польщі, 
який без дозволу органів НКвС проживав 
у Харкові, за відвідування консульства поль-
щі та антирад. агітацію (статті 546, 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 жовтня 1935 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Сибтабі. На 1956 р. 
проживав у Харкові. Реабілітований 2 червня 
1956 р.

гУтман олександр якович народився 
1900 р. у м. юзівка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. юрисконсульт лінійної контори стан-
ційних буфетів Управління півд. залізниці. 
заарештований 10 липня 1937 р. за зберігання 

троцькістської к.-р. літератури, як член к.-р. 
троцькістського формування (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 31 жовтня 
1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де й помер 11 березня 1939 р. Реабілітований 
6 лютого 1963 р.

гУЩин павло єгорович народився 
1896 р. у м. Чистополь Чистопольського пов. 
Казанської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1932 р. прожи-
вав у Харкові. Комендант тракторного відді-
лу заводу № 183. заарештований 20 березня 
1937 р. і як член профашистської групи та 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 27 серп-
ня 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з обмеженням прав на 
1 рік. Реабілітований 28 березня 1992 р.

гУЩин панас дем’янович народив-
ся 1882 р. у м. Дмитрієв Дмитрієвського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Службовець ХЦТ. заарештований 8 лютого 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 1 серпня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 5 жовтня 1994 р.

гУЩина (вульф) флорида (єфросинія) 
андріївна народилася 1916 р. у Харкові. Ро-
сіянка, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала у м. Чарджоу Узбецької СРР. 
Хронометражист хімічного заводу № 107. за-
арештована 5 червня 1934 р. як аґент англій-
ської розвідки, за шпигунство (ст. 62 ч. 1 
КК УСРР), справу закрито військовою про-
куратурою Середньо-Азійського військокругу 
14 листопада 1934 р. за недоведеності складу 
злочину. виїхала до Харкова. заарештована 
22 лютого 1935 р. ДТв УДб НКвС півд. за-
лізниці як аґент англійської розвідки (ст. 546 

КК УСРР), 25 квітня 1936 р. взята на облік Тв 
ХОУ НКвС, рішення в справі відсутнє.

д

давиденко кирило митрофанович на-
родився 1891 р. у с. полкова Микитівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у м. богодухів богодухівського 
р-ну Харківської обл. Телеграфіст ст. богоду-
хів півд. залізниці. заарештований 29 липня 
1937 р. вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. 
залізниці за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 

УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 29 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
14 червня 1989 р.

давиденко петро іванович народився 
1896 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1919 р. член УКп. про-
живав у Харкові. безробітний. заарештований 
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17 вересня 1936 р. як член к.-р. націона-
лістичного угруповання (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. 15 серпня 
1940 р. (ст. 70 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
1 рік позбавлення волі у зМУ. Термін пока-
рання відбував у Охтирській сільгоспколонії 
НКвС № 23. під слідством з 27 червня 1941 р. 
за антирад. агітацію серед ув’язнених (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), 13 липня 1941 р. з-під варти 
звільнений після відбуття покарання за другою 
судимістю. Справу закрито Харківським місь-
квідділом НКвС 13 жовтня 1941 р. (ст. 197 ч. 1 
КпК УРСР) через неможливість встановлення 
місця перебування підслідного в умовах воєн-
ного часу. Реабілітований 24 вересня 1992 р.

давиденко прокіп карпович народив-
ся 1877 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 12 червня 
1937 р. як член к.-р. організації та к.-р. агі-
тацію (статті 5410, 5411 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 вересня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

давидескУ (давидеско) самуїл 
якович народився 1890 р. у м. бухарест, Ко-
ролівство Румунія. єврей (румун), із робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мала Данилівка Харківської приміської 
зони. Робітник фабрики ім. Тінякова. зааре-
штований 20 січня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 1 квітня 1935 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ. Термін 
покарання відбував у бамтабі. Ухвалою Най-
вищого Суду УСРР від 5 травня 1935 р. термін 
покарання знижено до 3 років. На 1937 р. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Кравець промартілі «зірка». 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 27 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 19 квітня 1994 р. і 11 серпня 1989 р.

давидов овсій мейєрович народився 
1907 р. у м. Миргород Миргородського пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач секції книготоргу вукоопкниги 

у м. Краматорськ Сталінської обл. заарешто-
ваний 10 квітня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 29 жовтня 1935 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 22 липня 1994 р.

давидов павло васильович народився 
1900 р. у с. Уди Харківського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Уди золочівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Черво-
на армія». У 1932 р. під слідством ДпУ УСРР 
за ст. 54-8 КК УСРР. заарештований 9 квіт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 21 червня 1989 р.

давидюк дмитро іванович народився 
1914 р. у с. Харківка Уманського пов. Київ-
ської губ. Українець, із селян, освіта неповна 
середня, позапарт., член вЛКСМ з 1931 р. 
проживав у м. богодухів богодухівського р-ну 
Харківської обл. Учень богодухівського вете-
ринарного технікуму. заарештований 6 черв-
ня 1935 р. за антирад. агітацію і участь у к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 26 серп-
ня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

далек антон семенович народився 
1880 р. в Австро-Угорській імперії. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. вантажник ст. Харків-балашів-
ка півд. залізниці. заарештований 22 лютого 
1937 р. Оп ДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 9 квітня 
1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. Реабілітований 25 вересня 1963 р.

далинкевиЧ валентина михайлівна 
народилася 1915 р. у с. Ниркове бахмут-
ського пов. Катеринославської губ. полька, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1930—1931 рр. член вЛКСМ. проживала 
в с. Черемушна зміївського р-ну Харківської 
обл. Касир ст. Удянська Донецької залізниці. 
заарештована 2 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію, диверсійні та терористичні наміри 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 8 березня 1937 р. виправдана, звільнена 
з-під варти і виїхала у напрямку Київ—Одеса. 
Ухвалою транспортної колегії верховного Су-
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ду СРСР від 22 квітня 1937 р. рішення суду 
скасовано, справу передано на новий розгляд 
зі стадії попереднього слідства. постановою 
Оп Тв ГУДб НКвС ст. Основа півд. заліз-
ниці 13 червня 1937 р. слідство призупинено 
до розшуку підслідної, справу не завершено. 
Реабілітована 18 травня 1995 р.

дальке михайло михайлович народився 
1909 р. у колонії Сорочине переяславського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Косіора. заарештований 30 квітня 
1937 р. як член к.-р. фашистської організації 
(ст. 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1989 р.

данилевський борис костянтинович 
народився 1898 р. у м. Яреськи Миргород-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. заступник головного бух-
галтера радіотехнічного вузла. заарештований 
27 липня 1937 р. за службу у контррозвідці 
білих (ст. 5413 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 жовтня 1937 р. 
(ст. 5413 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 червня 1989 р.

даниленко михайло дем’янович наро-
дився 1913 р. у с. василенкове вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, член вЛКСМ з 1935 р. 
проживав у Харкові. Студент ХпІ. заарешто-
ваний 27 квітня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 4 березня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 5412 КК УРСР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі у зМУ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 6 лютого 1959 р.

данилін анатолій мендельович наро-
дився 1909 р. у м. Городня Городняського 
пов. Чернігівської губ. єврей, з міщан, осві-
та вища, позапарт., у 1925—1929 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Економіст 
Хвбз. заарештований 3 серпня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
17 жовтня 1936 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

данилов василь георгійович народився 
1894 р. у Саратовській губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, у 1918—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 

Голова організаційного бюро ЦК спілки ро-
бітників житлово-комунального будівництва. 
заарештований 9 липня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
31 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1956 р.

данилов олександр федорович наро-
дився 1886 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Секретар-архіваріус проектного відділення 
УШОСДОР. заарештований 5 червня 1937 р. 
як член к.-р. організації церковників (статті 
5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 15 вересня 
1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
5 лютого 1957 р.

данильЧенко олексій ілліч народився 
1909 р. у с. Стремоухово-бобрик Льговського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник південмонтажбуду. заарештова-
ний 28 березня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 28 червня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Реабілітований 4 трав-
ня 1994 р.

данильЧенко яків пилипович наро-
дився 1901 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1929—
1930 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештований 9 вересня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 19 лис-
топада 1936 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 13 жовтня 1992 р.

данишевський шахна семенович 
(срулевич) народився 1904 р. у м. Сморгонь 
Ошмянського пов. віленської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1927 рр. член вЛКСМ. проживав 
у м. Ростов-на-Дону Азово-Чорноморського 
краю. закрійник крайспоживспілки. зааре-
штований 3 листопада 1936 р. як член к.-р. 
троцькістській організації у 1927 р. та під-
тримування зв’язків з колишніми учасниками 
цієї організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), для 
подальшого слідства етапований до Харкова 
у розпорядження УДб ХОУ НКвС. Ухва-
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лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 травня 1937 р. попереднє ув’язнення за-
раховано як термін покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 5 лютого 1996 р.

данін ілля ісакович народився 1903 р. 
у м. Стародуб Стародубського пов. Чернігів-
ської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт., у 1923—1927 і 1930—1931 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Економіст 
ХКз. заарештований 15 червня 1937 р. як 
член антирад. к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), постановою слідчастини УДб 
ХОУ НКвС від 8 серпня 1939 р. обвинувачення 
змінене на недонесення про к.-р. злочин, що 
готується (ст. 5412 КК УРСР). Справу закри-
то помічником облпрокурора в спецсправах 
3 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

данкевиЧ айзек (аркадій) ісакович на-
родився 1908 р. у м. Гадяч Гадяцького пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
ХФЕІ. заарештований 21 червня 1935 р. як 
член к.-р. угруповання та антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 22 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. звільнений з Картабу 28 квітня 
1938 р. Реабілітований 11 березня 1990 р.

даРаган анастасія іванівна, народилася 
1914 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, освіта початко-
ва, у 1931—1936 рр. член вЛКСМ. проживала 
у Харкові. Робітниця заводу «Серп і молот». 
заарештована 25 травня 1936 р. за недонесен-
ня органам НКвС відомостей про підготовку 
замаху на Харківського облпрокурора (ст. 5412 
КК УСРР) і Харківським облсудом 7 серпня 
1936 р. засуджена на 3 роки позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 1 рік.

дашУтін спиридон дмитрович народив-
ся 1909 р. у с. Добрянське богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. заарештований 
18 липня 1937 р. як член к.-р. терористич-
ної організації (статті 548 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

двоРников петро миколайович наро-
дився 1904 р. у с. Долгоє Курського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМз. заарештований 22 лютого 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спец-

колегією Харківського облсуду 10 травня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 4 серпня 1994 р.

двоРниЧенко яків петрович наро-
дився 1896 р. у с. Окіп Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник Хпз. 
заарештований 4 жовтня 1935 р. за при-
ховування соціального походження і факту 
служби у білій армії під час вступу до вКп(б) 
(ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу закрито по-
мічником прокурора в спецсправах 25 грудня 
1935 р. (ст. 5 КпК УСРР). звільнений з-під 
варти 19 грудня 1935 р.

дебашов микола никанорович наро-
дився 1897 р. у с. болхов болховського пов. 
Орловської губ. Росіянин, соціальне похо-
дження невідоме, освіта початкова, позапарт., 
у 1919—1921 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештова-
ний 26 лютого 1935 р. за знищення портрета 
т. Сталіна та антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 14 жовтня 1935 р. як соціально не-
безпечний елемент позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. звільнений у березні 1939 р. з Ухт-
печтабу Комі Автономної обл. На 1960 р. про-
живав у м. полтава. Реабілітований 23 грудня 
1960 р.

дегтяР федір прокопійович народився 
1892 р. у с. борисівка Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХЕМз. заарештований 28 листопада 
1935 р. за к.-р. профашистську агітацію та 
поширення провокаційних чуток (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
2 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у відда-
лених вТТ. Реабілітований 19 березня 1992 р.

дегтяРьов андрій федорович народив-
ся 1885 р. у с. Радьківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. Експедитор 
Ізюмського заводу оптичного скла. заарешто-
ваний 30 липня 1937 р. за к.-р. діяльність і ан-
тирад. агітацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

дегтяРьов єфрем петрович народився 
1915 р. у с. Нежеголь Корочанського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
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позапарт., до 1932 р. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Учень Харківського технікуму іно-
земних мов. заарештований 3 липня 1935 р. 
за к.-р. націоналістичну агітацію серед сту-
дентів і як член к.-р. угруповання (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 11 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 1 червня 1990 р.

дегтяРьов семен кузьмич народився 
1895 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1920 р. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
завідувач їдальні № 2 ІпРз. заарештований 
6 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінсудом Донецької залізниці 17 трав-
ня 1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Ухвалою транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 20 червня 
1935 р. вирок скасовано, справу закрито.

дейбель вільгельм йоганнович народив-
ся 1882 р. у м. Нейштадт, Німеччина. Німець, 
з робітників, освіта середня, у 1906—1916 рр. 
член соціал-демократичної партії Німеччини, 
у 1916—1918 рр. член партії «Незалежних», 
з 1922 р. член компартії Німеччини. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
30 липня 1937 р. за шпигунство на користь 
Німеччини (статті 546, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 листопада 1937 р. висланий за межі СРСР. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

дейбель генріх вільгельмович народив-
ся 1914 р. у м. Мангейліс, Німеччина. Німець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у Харкові. колишній пра-
цівник редакції газети «юнгшутрм» заареш-
тований 30 липня 1937 р. за шпигунство на 
користь Німеччини (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 листопада 1937 р. висланий за межі 
СРСР. Реабілітований 30 червня 1989 р.

дейнеко петро федорович народився 
1893 р. у с. заброди богодухівського пов. 
Харківської губ. Національність, соціальне 
походження, освіта, партійність та місце ро-
боти невідомі. проживав у м. Мурманськ 
Мурманської обл. заарештований 16 лютого 
1936 р. і за к.-р. терористичну діяльність по-
збавлений волі на 5 років. Термін покарання 
відбував у воркутинському відділенні Ухтпеч-
табу. звільнений з-під варти 16 лютого 1941 р.

дейнін петро іванович народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1920—
1922 рр. член РКп(б). Робітник Харківського 

інституту вогнетривів. заарештований 21 ве-
ресня 1936 р. як член троцькістської к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 грудня 1963 р.

дейЧ петро якович народився 1905 р. 
у с. воронцовка єйського від. Кубанської 
обл. Німець, із селян, освіта вища, поза-
парт., у 1926—1935 рр. член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. викладач ХЛІ. заарештований 
28 жовтня 1935 р. як член к.-р. організації 
(ст. 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 17 серпня 1936 р. (ст. 196 КК 
УСРР) засуджений на 1 рік позбавлення волі. 
На 1938 р. інспектор німецького сектору Нар-
компросу. заарештований 21 червня 1938 р. 
як член німецької націоналістичної органі-
зації (статті 54-10, 54-11 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. Реабілітований 
24 червня 1960 р.

демидик дем’ян антонович народився 
1889 р. у с. Духи волковиського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Рахівник 
5-ї дистанції зв’язку ст. Основа півд. залізни-
ці. заарештований 16 червня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 26 вересня 1937 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
12 травня 1992 р.

демЧенко леонтій климентович наро-
дився 1904 р. у м. Грозний Грозненського окр. 
Терської обл. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, у 1928—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. політрук загону стріл. 
охорони ст. Основа півд. залізниці. зааре-
штований 17 липня 1937 р. за к.-р. троць-
кістську підривну роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 27 березня 1938 р. (статті 548 через 
ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у в’язниці з обмеженням 
прав на 5 років і конфіскацією майна. Реабі-
літований 12 листопада 1959 р.

демЧенко сергій іванович народився 
1881 р. у с. Гаврилівка Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Нова водолага Нововодолазь-
кого р-ну Харківської обл. Управитель кон-
тори «заготхудоба». заарештований 30 грудня 
1934 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 



278 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

і спецколегією Харківського облсуду 2 квітня 
1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

дем’яненко олександр омелянович 
народився 1912 р. у с. Кровне Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1930—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Києві. Студент 
КДУ. заарештований 19 серпня 1936 р. як 
член к.-р. терористичній організації та к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 10 лютого 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 78 ч. 1, 196 КК УРСР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 1 рік. Реабілітований 
29 квітня 1960 р.

денисенко антон федорович народив-
ся 1913 р. у с. єрофеївка Акмолінської обл. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у минулому член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Робітник Укрцивілбуду. заарешто-
ваний 28 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 19 січня 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Термін по-
карання відбував в Ухтпечтабі. Реабілітований 
26 травня 1995 р.

денисенко іван данилович народився 
1910 р. у с. писаревка Уфимської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта середня спеціальна, 
позапарт., до 1931 р. член вЛКСМ. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Інструктор школи ФзН ІпРз. заарештований 
10 червня 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь Японії (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 3 жов-
тня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 23 жовтня 1938 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 23 липня 1957 р.

денисенко микола миколайович на-
родився 1896 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із дворян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. Комендант 
1-ї дистанції колії ст. Ізюм північно-До-
нецької залізниці. заарештований 30 лип-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

денисенко яків свиридович народив-
ся 1917 р. на хут. заводський Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Учень Ізюмсько-

го педагогічного технікуму. заарештований 
1 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 липня 1935 р. як соціально не-
безпечний елемент позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

денисов василь мартинович народився 
1916 р. у с. Нижні Опочки Старооскольського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник 8-ї дільниці промбуду ХТз. заарешто-
ваний 22 квітня 1936 р. за те, що виколов очі 
на портреті т. Сталіна (ст. 70 ч. 2 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 29 серпня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

денисов микола олександрович на-
родився 1912 р. у с. Александровка бірю-
ченського пов. воронезької губ. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
з 1932 р. член вЛКСМ. Служив у Харкові. 
Молодший командир 7-го автотранспортного 
батальйону. заарештований 2 вересня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і військовим трибуналом 14-го 
стріл. корпусу ХвО 10 листопада 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Справа двічі переглядалась і військовим три-
буналом ХвО 4 травня 1937 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою військової ко-
легії верховного Суду СРСР від 16 травня 
1937 р. строк ув’язнення знижено до 2 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
На 1990 р. проживав у Харкові. Реабілітова-
ний 20 червня 1990 р. і 30 листопада 1992 р.

денисов микола прокопович народив-
ся 1914 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта середня спеціальна, поза-
парт. Технічний керівник дільниці зварюваль-
них робіт Українського автогенного тресту 
у м. Горлівка Сталінської обл. заарештований 
15 березня 1935 р. вДТв ГУДб НКвС ст. 
Оренбург за шпигунство (ст. 586 КК РСФРР), 
9 квітня 1935 р. направлений до Харкова 
у розпорядження УДб ХОУ НКвС для по-
дальшого слідства, Харківським облсудом 22 
жовтня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 68 ч. 2 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 31 травня 1994 р.

денисов петро хомич народився 
1912 р. у с. просандейка Шацького пов. 
Тамбовської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у Харкові. Чер-
воноармієць 53-го залізничного полку. зааре-
штованим не був, під слідством вДТв ГУДб 
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НКвС ст. Основа півд. залізниці з 28 квітня 
1935 р. за антирад. агітацію та зрив політ-
занять (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим 
трибуналом прикордонної і внутрішньої охо-
рони УСРР по Харківської обл. 16 серпня 
1935 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Ухвалою військового трибуналу 
прикордонної і внутрішньої охорони УСРР 
від 15 вересня 1935 р. строк ув’язнення зни-
жено до 2,5 років. Термін покарання відбував 
у волготабі в м. Рибінськ Ярославської обл. 
Реабілітований 13 травня 1994 р.

денисов сергій миколайович народив-
ся 1895 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт., у мину-
лому член вКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. праців-
ник радгоспу ім. паризької комуни. зааре-
штований 31 жовтня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 16 лютого 1937 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 7 липня 1992 р.

денисюк климентій іванович народив-
ся 1878 р. у с. валіли білостоцького пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. 
Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Стрілочник ст. Куп’янськ-вузл. 
Донецької залізниці. заарештований 19 січня 
1935 р. за спробу диверсії під час чергування 
(ст. 549 КК УСРР) і лінсудом Донецької за-
лізниці 28 червня 1935 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ. звільнений від відбуття терміну 
покарання за станом здоров’я, після звільнен-
ня з-під варти працював кравцем промартілі. 
На 1937 р. робітник артілі Швейпрому. за-
арештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 4 серпня 
1994 р. і 26 вересня 1958 р.

деРа олександр меркурійович народився 
1902 р. у с. знам’янка Олександрійського пов. 
Херсонської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1924—1936 рр. член 
вКп(б). проживав на ст. петропавловськ Ом-
ської залізниці. заступник начальника політ-
відділу петропавлівського відділення Омської 
залізниці. заарештований 29 січня 1937 р. за 
к.-р. діяльність, у квітні 1937 р. етапований до 
Харкова у розпорядження УДб ХОУ НКвС 
для подальшого слідства за статтями 547, 5411 

КК УРСР. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі. з 1947 р. проживав у Харко-
ві. Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 25 червня 1949 р. засланий на довічне 
поселення. Реабілітований 29 червня 1955 р.

деРвіш дмитро митрофанович народив-
ся 1909 р. у с. великий Янисоль Маріуполь-
ського пов. Катеринославської губ. Грек, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1934 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. працівник Азотхімтресту заареш-
тований 17 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 8 грудня 1936 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання від-
бував у північзалізничтабі у с. Межог Усть-
вимського р-ну Комі АРСР. Реабілітований 
8 серпня 1990 р.

деРев’янко варвара михайлівна на-
родилася 1913 р. у с. перківка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала у с. пер-
ківка Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
Няня патронату у колгоспі «День врожаю». 
заарештована 22 лютого 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 19 березня 1936 р. засуджена на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітована 
21 липня 1994 р.

деРев’янко пантелій федорович наро-
дився у 1908 р. у с. Чережинівка Уманського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник будівництва Управління нормувальних 
робіт № 115. заарештований 24 грудня 1934 р. 
за терористичну агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 20 люто-
го 1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою верховного Суду УСРР від 5 квітня 
1935 р. вважався засудженим за статтями 5410 
ч. 1, 68 ч. 20 КК УСРР з зарахуванням по-
переднього ув’язнення у термін покарання. 
Реабілітований 28 липня 1993 р.

деРев’янЧенко віктор іванович на-
родився 1914 р. у с. Криворіжжя бахмутсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Студент Харківського пла-
нового інституту. заарештований 21 жовтня 
1935 р. за приховування соціального похо-
дження під час вступу до інституту (ст. 180 
КК УСРР) і нарсудом Харківської приміської 
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зони 19 грудня 1935 р. (ст. 180 ч. 2 через ст. 7 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлен-
ня волі у зМУ. Справу закрито Харківським 
облсудом 7 січня 1936 р. (ст. 5 КпК УСРР) зі 
звільненням з-під варти.

деРеЗа олександр тимофійович наро-
дився 1890 р. у с. Ганнівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. Ганнівка бригадирівського р-ну Харків-
ської обл. Учень Харківського художнього 
технікуму. заарештований 23 березня 1936 р. 
як член української націоналістичної к.-р. ор-
ганізації та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 21 серпня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі. Розстріляний 27 листопада 
1937 р. за ухвалою трійки УНКвС по Даль-
буду від 17 жовтня 1937 р. Реабілітований 
25 квітня 1989 р. і 29 червня 1956 р.

деРепко олексій сергійович народився 
1907 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новоселівка 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «жовтнева праця». заарештований 
26 січня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 21 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

деРябін георгій якович народився 
1899 р. у с. Хотмизьк Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, у 1925—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Машиніст депо ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 24 жовтня 1930 р. 
за ст. 5413 КК УСРР, справу закрито ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
6 січня 1931 р. зі звільненням з-під варти. 
заарештований 20 жовтня 1935 р. за видачу 
червоноармійців Добровольчій армії генерала 
Денікіна (ст. 5413 КК УСРР), справу закрито 
транспортним прокурором харківської діль-
ниці півд. залізниці 10 грудня 1935 р. за не-
доведеності складу злочину (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР) зі звільненням з-під варти. Лінсудом 
півд. залізниці 16 серпня 1938 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 5 років. Реабілітований 29 грудня 1992 р.

десятник овсій юхимович народився 
1914 р. у Києві. єврей, з кустарів, освіта се-
редня, позапарт., член вЛКСМ з 1931 р. про-
живав у Харкові. Студент УКІж. заарештова-
ний 10 липня 1935 р. як член к.-р. організації 

(статті 5410, 5411 КК УСРР), 23 листопада 
1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Нарсудом Дзержинського р-ну 
м. Харкова 1 лютого 1936 р. (ст. 69 ч. 1 КК 
УСРР) виправданий за недоведеності скла-
ду злочину. Ухвалою пленуму Харківського 
облсуду від 5 липня 1936 р. вирок нарсуду 
скасовано, справу передано на новий розгляд 
зі стадії досудового слідства. заарештований 
у Києві 28 вересня 1936 р. за антирад. агіта-
цію та погрозу вбити представника рад. влади 
(статті 5410, 69 ч. 1 КК УСРР), 5 квітня 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд і спецколегією Харківського облсуду 
19 квітня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі з поражен-
ням у правах на 1 рік, а ухвалою спецколегії 
верховного Суду УРСР від 24 квітня 1937 р. 
справу закрито (ст. 302 п. 1 КпК УРСР).

дефоРЖ микола олександрович наро-
дився 1905 р. у м. Кривий Ріг Херсонського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, у 1927—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Другий секретар Ленін-
ського райкому Кп(б)У м. Харкова. зааре-
штований 23 серпня 1936 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 1 квітня 1937 р. (стат-
ті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбував 
у Маріїнській в’язниці, потім у Норільтабі. 
після звільнення проживав у сел. вальок 
Норільського комбінату, працював старшим 
інженером-економістом підсобного господар-
ства. У 1948 р. переїхав до сел. Норільськ. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 12 грудня 1951 р. (статті 588 через ст. 17, 
5811 КК РРФСР) висланий на поселення 
до Красноярського краю під нагляд органів 
МДб. Реабілітований 12 лютого 1955 р.

дехтяР федір васильович народився 
1892 р. у с. Демидівка полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. бі-
локоні Решетилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «вірний шлях». зааре-
штований 21 січня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 7 березня 1936 р. (ст. 4 п. 
«д» КпК УСРР) зі звільненням з-під варти.

дехтяРенко михайло микитович на-
родився 1898 р. у м. Ромни Роменського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Диспетчер ст. Основа півд. залізниці. 
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заарештований 3 вересня 1936 р. за служ-
бу в петлюрівській армії та к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР), лінсудом Донецької заліз-
ниці 20 квітня 1937 р. справу закрито (статті 
296, 297, 302 ч. 1 КпК УРСР). заарештований 
28 липня 1937 р. за к.-р. підривну роботу на 
залізничному транспорті (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 18 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. помер 1940 р. 
в ув’язненні. Реабілітований 9 грудня 1960 р.

дехтяРьов павло лаврентійович наро-
дився 1894 р. у с. Смирнівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. вантажник ст. Лозова півд. залізниці. 
У 1933 р. за ст. 127 КК УСРР засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ. Термін пока-
рання відбував у байкало-Амурських таборах, 
звільнений у 1936 р. заарештований 31 липня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 червня 1960 р.

дехтяРьов федір микитович народив-
ся 1903 р. на хут. проходи Суджанського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Угроїди 
Краснопільського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Угроїдівського цукрозаводу. заарешто-
ваний 5 липня 1937 р. як член антирад. сек-
тантської організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

дЖУлай петро Захарович народився 
1908 р. у с. Кропивна золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1927 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент всеу-
країнського інституту споживкооперації. за-
арештований 27 квітня 1935 р. як член к.-р. 
групи та за к.-р. розмови (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 вересня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення волі 
у зМУ умовно з випробним терміном 3 роки зі 
звільненням з-під варти. Ухвалою спецколегії 
Найвищого Суду УСРР від 15 січня 1936 р. 
вирок скасовано як м’який, справу передано 
на дослідування. Спецколегією Харківського 
облсуду 19 червня 1936 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 29 вересня 1992 р.

дЖУРа микола денисович народився 
1892 р. у с. Губине Радомишльського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осикове 
Лозно-Олександрівського р-ну Сталінської 
обл. бригадир грабарів Осиківського пункту 
контори кооперативної артілі «Рембуд». за-
арештований 4 жовтня 1934 р. за дезоргані-
зацію робіт на будівництві магістралі Мо-
сква—Донбас, самовільне залишення роботи 
і спецколегією дорожнього суду Московсько-
Донбаської залізниці 4 квітня 1935 р. (ст. 587 

з санкції ст. 582 КК РСФРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 13 липня 1995 р.

дЗюба володимир йосипович народився 
1905 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Студент вищої с.-г. школи 
ім. п. п. постишева. заарештований 26 серп-
ня 1935 р. за виготовлення фальшивих парт-
документів (ст. 68 ч. 1 через статті 7, 19 КК 
УСРР). підготовчим засіданням Харківського 
облсуду 13 жовтня 1935 р. злочин перекваліфі-
ковано на ст. 99 КК УСРР, запобіжний захід 
змінено на підписку про невиїзд, справу за-
крито Харківським облсудом 27 січня 1935 р., 
з огляду на те, що підслідний притягнутий до 
партійної відповідальності (ст. 5 КпК УСРР).

дЗюба єрмолай федорович народився 
1884 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
балаклійського р-ну Харківської обл. Слюсар 
радгоспу «Комуніст». У 1929 р. розкуркуле-
ний. заарештований 17 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 травня 1989 р.

дЗюба іван григорович народився 
1912 р. у с. Олександрівка Чигиринського 
пов. Київської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня спеціальна, у 1932—1936 рр. 
кандидат у члени вКп(б). Служив у Харкові. 
військовий пілот 6-ї дальньорозвідувальної 
ескадрильї 43-ї авіабригади. заарештований 
25 листопада 1936 р. за намір здійснити зрад-
ницький переліт за кордон (ст. 541 п. «а» КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 травня 1937 р. як соціально не-
безпечний елемент позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. На 1943 р. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 9 вересня 
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1943 р. за зраду батьківщини (ст. 581 п. «а» 
КК РРФСР), для подальшого розслідування 
направлений до спецтабору НКвС № 174 
у м. подольськ Московської обл. Справу 
закрито вКР «Смерш» 69-ї армії 10 лютого 
1944 р. (ст. 204 п. «б» КК РРФСР). Реабіліто-
ваний 26 липня 1989 р.

дЗюба мелентій климович народився 
1906 р. у с. заводи вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. заводи Другі вов-
чанського р-ну Харківської обл. Стрілочник 
ст. Гарбузівка півд. залізниці. заарештований 
27 лютого 1937 р. як член к.-р. нелегальної 
секти та антирад. агітацію (статті 5410 ч. 2, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. за участь 
у антирад. сектантській організації винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 10 серпня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 26 травня 
1956 р.

дЗюба михайло карпович народився 
1900 р. у с. піски Лохвицького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. 
завідувач пральні банно-прального комбінату. 
заарештований 9 липня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
16 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 1 КпК УРСР).

дЗюба михайло семенович, народив-
ся 1895 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Семиланне барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний шлях». заарештований 21 листо-
пада 1935 р. за приховування соціального 
походження під час вступу до вКп(б) (ст. 180 
ч. 2 КК УСРР), справу закрито прокуро-
ром барвінківського району 10 грудня 1935 р. 
(ст. 5 КпК УСРР).

дЗюбенко борис іванович народився 
1906 р. у м. Чорнобиль Радомишльського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1930 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. бухгалтер бу-
досередку Харківського інституту переливан-
ня крові. заарештований 11 вересня 1935 р. 
як член к.-р. організації та антирад. агітацію 
(статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом ХвО 19 лютого 1936 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. піс-
ля звільнення з-під варти проживав у с. Те-
рехів Чорнобильського р-ну Київської обл. 
Реабілітований 3 грудня 1957 р.

дЗюбенко микола олександрович на-
родився 1908 р. у м. браїлів вінницького пов. 
подільської губ. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Студент ХДУ. заарештований 
8 червня 1936 р. як член к.-р. організації (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і військовим трибуналом 
ХвО 5 жовтня 1936 р. (статті 548 через ст. 17, 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у волготабі. Ярославським облсудом 
у справах волготабу 16 травня 1938 р. (ст. 5810 
ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років і приєднанням невідбутого строку 
покарання 2 роки 22 дні. На 1942 р. утриму-
вався в Інттабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 1 листопада 1944 р. як від-
міннику виробництва строк знижено на 1 рік 
3 місяці. звільнений з-під варти 10 березня 
1945 р. На 1957 р. проживав у м. Руставі Гру-
зинської РСР. Реабілітований 26 грудня 1957 р.

дЗюбенко михайло іванович народив-
ся 1906 р. у с. Хухра Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. Мошенка Охтирсько-
го р-ну Харківської обл. працював помічни-
ком завідувача контори первухинського буря-
корадгоспу. заарештований 28 січня 1935 р. за 
те, що отримував хліб з пекарні й не оприбут-
ковував його, дозволяв додавати міндобрива 
при випіканні хліба (статті 547 через ст. 19, 
97 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 27 травня 1935 р. (статті 46, 5410 ч. 1, 
5411, 99 ч. 1 і 3, 97 КК УСРР) засуджений на 
6 місяців примусових робіт, на підставі ст. 27 
КК УСРР покарання вважалося відбутим.

дЗюбінський казимир фердінандович 
народився 1908 р. у м. Яришів Могилівського 
пов. подільської губ. поляк, із дворян, освіта 
незакінчена вища, член вЛКСМ з 1926 р. 
проживав у Харкові. Директор польської СШ 
№ 24. заарештований 27 вересня 1935 р. як 
член к.-р. польської націоналістичної органі-
зації пОв (статті 5411, 5410 КК УСРР), справу 
закрито УДб НКвС УСРР 22 січня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). На 1937 р. вчитель 
СШ № 91. заарештований 28 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 14 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

дикань (диканьова) антоніна григорів-
на народилася 1906 р. і проживала у Харко-
ві. Українка, з робітників, освіта початкова, 
у 1931—1935 рр. член вКп(б). завідувач сек-
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тора обліку райкому Кп(б)У Дзержинсько-
го р-ну м. Харкова. заарештована 27 червня 
1935 р. за безпідставну видачу партдокументів 
(ст. 97 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 15 жовтня 1935 р. 
за к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбувала в Ухтпеч-
табі. Реабілітована 2 червня 1956 р.

дикаРев олександр іванович народився 
1880 р. у стан. Тепикінська Хоперського окр. 
області війська Донського. Росіянин, із свя-
щеннослужителів, освіта незакінчена вища, 
позапарт. без певного місця проживання. без 
певних занять, у минулому гомеопат. Нарсу-
дом у 1926 р. за приватну лікарську практику 
засуджений на 2 роки позбавлення волі. за-
арештований у Харкові 14 липня 1936 р. як 
член к.-р. угруповання, нелегальне лікування 
хворих (статті 5410, 194 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 17 січня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 194 КК УСРР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Ухвалою судово-наглядової колегії 
верховного Суду СРСР від 9 грудня 1937 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
судовий розгляд. Лінсудом півд. залізниці 
14 листопада 1938 р. засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 6 листопада 1992 р.

дикий опанас васильович народився 
1912 р. у с. Краснопавлівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Диспетчер 2-го відділення екс-
плуатації Управління півд. залізниці. зааре-
штований 20 січня 1936 р. за к.-р. шкідницьку 
діяльність (статті 5410, 5630 п. «а» КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 11 травня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років. Реабілітований 23 липня 1958 р.

димаРьов михайло хомич народив-
ся 1888 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1926—1928 рр. член вКп(б). Механік Хвз. 
заарештований 21 вересня 1936 р. як член 
троцькістської організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР), справу закрито Харківським 
облпрокурором 3 травня 1937 р. за недоведе-
ності складу злочину.

димінський олександр йосифович 
народився 1902 р. у сел. Тархомін варшав-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Керівник теа-
тральної студії польського робітничого клубу 
ім. варінського. заарештований 27 вересня 
1935 р. як член к.-р. польської націоналістич-

ної організації (ст. 5411 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 16 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 червня 1990 р.

димЧенко іван степанович народив-
ся 1896 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1929 рр. член вКп(б). бригадир ХКз. 
заарештований 8 квітня 1935 р. як керівник 
опозиційної троцькістської групи на канатно-
му заводі (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 20 жовтня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 7 липня 1992 р.

дишловий григорій якович народився 
1896 р. у с. Любомирка єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХТз. зааре-
штований 4 квітня 1936 р. за к.-р. агітацію 
проти вождів партії та уряду і стахановського 
руху (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 5 червня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

діденко гаврило євтихійович народився 
1885 р. у с. велика писарівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
лика писарівка великописарівського р-ну 
Харківської обл. Чорнороб свинорадгоспу 
«Кегичівка». заарештований 7 грудня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 17 берез-
ня 1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 19 травня 1995 р.

діденко костянтин семенович наро-
дився 1911 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. Учень Харківського технікуму жур-
налістики. заарештований 19 лютого 1935 р. 
як член к.-р. групи та к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 23 травня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

дік абрам абрамович народився 1895 р. 
у м. Олександрівськ Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер тресту «Союзборошно». за-
арештований 26 листопада 1936 р. за зв’язки 
з діячами німецької розвідки та к.-р. про-
фашистську агітацію (статті 544, 5410 ч. 1 КК 
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УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
20 квітня 1937 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. помер 1946 р. у сел. печеніги Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Реабілітова-
ний 13 березня 1992 р.

дік абрам петрович народився 1903 р. 
у колонії Нью-йорк бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у Харкові. 
плановик-економіст 19-го будтресту. зааре-
штований 16 червня 1937 р. як член к.-р. фа-
шистської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
23 вересня 1937 р. засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 3 вересня 1960 р.

діндінян кеворк аванесович (григорій 
іванович) народився 1891 р. у с. Ходурчур, 
Туреччина. вірмен, з робітників, освіта по-
чаткова, член партії «Дашнакцутюн» з 1918 р. 
проживав у Харкові. продавець магазину 
Міськхарчоторгу. У 1928 р. під слідством ор-
ганів ДпУ «за дашнацьку діяльність». заареш-
тований 29 січня 1937 р. як член підпільної 
к.-р. дашнацької організації та антирад. про-
паганду (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411, 542, 
548 через ст. 17 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

дінеРштейн ісак пейсахович наро-
дився 1907 р. у м. Сморгонь Ошмянського 
пов. віленської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
відповідальний секретар з фізичного вихо-
вання Спецпроммінералсоюзу. заарештова-
ний 28 лютого 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність та агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 червня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у сел. воркута 
Комі АРСР. Реабілітований 23 травня 1989 р.

дінеРштейн Рафаїл пейсахович на-
родився 1908 р. у м. Сморгонь Ошмянсько-
го пов. віленської губ. єврей, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт., у 1925—
1928 рр. член вЛКСМ, у 1932—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 5-ї 
взуттєвої фабрики. заарештований 26 липня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 23 вересня 
1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 

покарання відбував у Далекосхідному краї. 
Розстріляний у Магаданській обл. 16 люто-
го 1938 р. за ухвалою трійки при НКвС по 
Дальбуду від 9 лютого 1938 р. Реабілітований 
16 червня 1989 р. і 20 березня 1972 р.

дмитРенко ольга іванівна народилася 
1891 р. у с. Стара Семенівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала у с. Стара Семенівка пе-
трівського р-ну Харківської обл. без певних 
занять, у 1931 р. вислана до північного краю. 
У 1934 р. самовільно повернулася на батьківщи-
ну. заарештована 31 липня 1937 р. за релігійну 
пропаганду, антирад. агітацію, втечу з місця 
заслання та нелегальний збір коштів на утри-
мання церкви (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 жовтня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітована 24 травня 1989 р.

дмитРієв володимир сергійович на-
родився 1902 р. у м. петровськ петровського 
пов. Саратовської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1921—1929 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завіду вач 
техбюро нарсуду балаклійського р-ну Харків-
ської обл. заарештований 6 вересня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 
ч. 2 КК УСРР) і Харківським облсудом 19 лю-
того 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК УРСР) за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 19 жовтня 1990 р.

дмитРієв микола андрійович народив-
ся 1898 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. продавець гастроному 
№ 12. заарештований 18 вересня 1936 р. за 
троцькістську діяльність та розповсюдження 
антирад. літератури (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 28 січня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі у віддалених вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 11 травня 1990 р.

добкін лев давидович народився 1885 р.  
у м. Шамово Мстиславського пов. Могильов-
ської губ. єврей, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
палацу піонерів і жовтенят ім. постишева. 
заарештований 27 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 19 травня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 22 липня 1994 р.

добРовицький макар павлович на-
родився 1895 р. у Чортківському пов. про-
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вінції Східна Галичина Австро-Угорської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. замостя зміївського р-ну 
Харківської обл. Кондуктор пасажирських 
поїздів ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 16 листопада 1935 р. за к.-р. націона-
лістичну антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
17 лютого 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 180 ч. 2 че-
рез ст. 7 КК УСРР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

добРовольский домінік станіславо-
вич народився 1886 р. у с. вили Ямпільського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. попівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «8 березня». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку виселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 вересня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 20 січня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 1 рік. Реабілітований 14 лис-
топада 1994 р.

довбій юхим іванович народився 
1898 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Харківського р-ну Харківської обл. 
Старший рахівник контори паровозного депо 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарешто-
ваний 12 січня 1934 р. за ст. 5411 КК УСРР, 
справу закрито Харківським облвідділом ДпУ 
8 березня 1934 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР) 
зі звільненням з-під варти. заарештований 
26 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 7 ве-
ресня 1935 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі з пораженням 
у правах на 3 роки. Харківським облсудом 
27 червня 1940 р. (ст. 5412 КК УРСР) засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у віддалених 
вТТ з обмеженням прав на 5 років. Ухвалою 
верховного Суду СРСР від 31 серпня 1940 р. 
термін покарання зменшено до 5 років по-
збавлення волі у вТТ. Реабілітований 8 квітня 
1994 р. і 8 грудня 1992 р.

долгалін микола спиридонович на-
родився 1889 р. у м. Маріамполь Сувалк-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
поліклініки. заарештований 27 квітня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 14 липня 1936 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 

з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 1 березня 1990 р.

долинський володимир васильович 
див. ГАÂÐИЛЮÊ (Фåäîðîâ, Дîлèíñüêèй) Âîлî-
äèìèð Âàñèлüîâèч.

долотов іван германович народився 
1893 р. у с. Івановське Льговського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Інженер війсь-
кбуду у м. Лубни Харківської обл. заарешто-
ваний 1 листопада 1936 р. Лубенським Рв 
НКвС за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР і Харківським 
облсудом 16 січня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 11 квітня 1995 р.

долУда іван юхимович народився 
1896 р. у с. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Майстер ТЕЦ Червонозаводського р-ну. 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
11 липня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
групи та к.-р. троцькістську пропаганду (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 5 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 13 березня 1959 р.

дольст михайло миколайович наро-
дився 1890 р. у с. Шемекине Орловської губ. 
Українець, із дворян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Начальник відді-
лу постачання Коопремонту. заарештований 
25 квітня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 23 серпня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Картабі. Реабілітований 
1 червня 1990 р.

домниЧ олександр іванович наро-
дився 1913 р. у м. Россош Острогозького 
пов. воронезької губ. Українець, з робітни-
ків, освіта середня, позапарт., у минулому 
член вЛКСМ. проживав у с. Костянтинівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Авто-
механік Слобідської МТС. заарештований 
[2 березня] 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито Харківською об-
лпрокуратурою 19 жовтня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

домогалов микола іванович народив-
ся 1876 р. у с. Імельниці Андріївського пов. 
Келецької губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у Харкові. пенсіонер. за-
арештований 10 листопада 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
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облсудом 15 лютого 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

домРін павло олексійович народився 
1894 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коробоч-
кине Чугуївського р-ну Харківської обл. Асе-
нізатор Чугуївських військових таборів. зааре-
штований 26 листопада 1935 р. як член зброй-
ної бандгрупи (ст. 5617 КК УСРР), справу 
закрито помічником прокурора у спецсправах 
31 березня 1936 р. за недостатності доказів.

домРін пилип олексійович народився 
1910 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коро-
бочкине Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний орач». заарешто-
ваний 22 листопада 1935 р. як член збройної 
бандгрупи (ст. 5617 КК УСРР), справу закрито 
помічником прокурора у спецсправах 31 бе-
резня 1936 р. за недостатності доказів.

дон веніамін борисович народився 
1904 р. у м. брок Островського пов. Лом-
жинської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1927 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Чоботар артілі 
«Коопшкірутиль». У 1929 і 1932 рр. під слід-
ством ДпУ УСРР за троцькістську діяльність. 
заарештований 25 серпня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. звільнений з північсхідтабу 17 вересня 
1946 р. На 1946 р. проживав у м. Ізюм Харків-
ської обл. Чоботар промкомбінату Ізюмської 
райспоживспілки. заарештований 14 грудня 
1948 р. за підозрілий спосіб життя, як член 
к.-р. троцькістської організації та к.-р. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при МДб СРСР від 
13 квітня 1949 р. як член к.-р. троцькістської 
організації та к.-р. діяльність висланий на 
поселення. На поселенні перебував у Красно-
ярському краї. На 1969 р. проживав у Харкові. 
Реабілітований 21 жовтня 1960 р. і 14 червня 
1963 р.

донгаУЗеР лоренц михайлович наро-
дився 1882 р. на хут. Клеклер павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у кол-
госпі «Емес» Сталіндорфського р-ну Дніпро-
петровської обл. Коваль колгоспу. У 1928 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1931 р. розкур-
кулений та висланий за межі села на 3 роки. 

заарештований 23 липня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської диверсійної організації (статті 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 9 грудня 1960 р.

донець іван степанович народився 
1908 р. у с. Сніжків валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Охоронник 
ХЕМзу. заарештований 17 червня 1935 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 25 серп-
ня 1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 11 травня 1990 р.

донець петро іванович народив-
ся 1915 р. у с. Циркуни Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Циркуни Хар-
ківського р-ну Харківської обл. вантажник 
Харківського плідовочторгу. заарештований 
14 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 15 вересня 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 1 рік. На 1989 р. прожи-
вав у с. Циркуни Харківського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 11 березня 1990 р.

донець семен максимович народився 
1892 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. зміїв зміївсько-
го р-ну Харківської обл. боєць 2-го загону 
стріл. охорони НКШС на ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 28 серпня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 10 вересня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

донін ілля ісакович народився 1903 р. 
у м. Стародуб Стародубського пов. Чернігів-
ської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт., у 1923—1927 і 1930—1931 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Економіст 
ХКз. заарештований 14 червня 1937 р. як член 
підпільної к.-р. троцькістської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
8 серпня 1939 р. (статті 126, 127 КпК УРСР).

донський федір іванович народився 
1895 р. у с. велика Сальниця Чернського 
пов. Тульської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Майстер Хпз. 
заарештований 1 вересня 1935 р. за прихову-
вання соціального походження під час вступу 
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до вКп(б) (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 21 вересня 1935 р. 
за недоведеності складу злочину. звільнений 
з-під варти 25 вересня 1935 р.

доРогавцев сергій володимирович на-
родився 1903 р. у м. Ливни Ливенського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Ко-
респондент газети «Радянська торгівля». за-
арештований 23 жовтня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської фашистської організації та 
один з організаторів втечі за кордон письмен-
ника віктора Робсмана (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Спецколегією 
Харківського облсуду 15 квітня 1937 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд, 
справу направлено на дослідування. Рішення 
у справі відсутнє. заарештований 28 березня 
1938 р. як член фашистської групи, яка про-
водила антирад. підривну роботу проти рад. 
влади (статті 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

доРодних михайло васильович наро-
дився 1899 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із службовців, освіта неповна середня, 
позапарт. Робітник заводу «Серп і молот». 
заарештований 10 грудня 1935 р. за створення 
у цеху нездорового політстану, ігнорування 
стахановців (ст. 5414 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 9 січня 1936 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у відда-
лених вТТ з конфіскацією особистого майна. 
Справу закрито Харківською облпрокурату-
рою 4 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

доРофєєв микита васильович наро-
дився 1904 р. у с. петрівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник пвРз. заарештований 
25 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
6 липня 1957 р.

доРохов іван федорович народився 
1898 р. у сел. панютине павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта середня спеціальна, позапарт., до 
1926 р. і в 1929—1931 рр. кандидат у члени 
вКп(б), у 1931 р. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Машиніст депо «жовтень» ст. 

Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
15 жовтня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 19 січня 
1937 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у Харківській змішаній в’язниці. Ре-
абілітований 17 січня 1994 р.

доРош іван степанович народився 
1890 р. у с. пакость Львівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Кравець магазину 
«Індпошив». заарештований 3 лютого 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної групи (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 4 квітня 1958 р.

доРошенко (сморовоз) олексій ан-
дрійович народився 1913 р. у м. Катеринослав 
Катеринославської губ. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ 
з 1930 р. проживав у Харкові. Робітник ХГТз. 
заарештований 8 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 22 липня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Реабілітований 14 листопада 
1994 р.

доРошенко олексій никанорович на-
родився 1895 р. у с. Циглерівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. виконроб будівництва радгос-
пу ім. Демченка. заарештований 19 березня 
1935 р. за шкідництво та групування навколо 
себе к.-р. кадрів (ст. 5411 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 14 вересня 1935 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 6 бе-
резня 1992 р.

доРошин петро давидович народився 
1881 р. у с. єфремівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. єфре-
мівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Машиніст паровозного депо ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 29 липня 
1937 р. Оп ДТв ГУДб НКвС ст. Харків-Сорт. 
півд. залізниці за антирад. настрої (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
26 жовтня 1937 р. засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Термін покарання відбував 
у в’яттабі. Реабілітований 16 квітня 1965 р.
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доРРеР борис йосифович народився 
1894 р. у с. бабаї Харківського пов. Харків-
ської губ. Італієць, із дворян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
приватний учитель. заарештований 12 липня 
1937 р. як засновник к.-р. організації та шпи-
гунство (статті 541 п. «а», 5410, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
12 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 травня 1963 р.

доценко кирило степанович народився 
1912 р. у с. березівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у Далекосхід-
ному краї. Червоноармієць 1-ї окремої до-
рожньо-будівельної бригади. заарештований 
28 серпня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 КК 
РСФРР) і військовим трибуналом військово-
будівельних і дорожньо-будівельних частин 
НКТп та ЦДТ 9 жовтня 1935 р. (ст. 5810 ч. 1 
КК РСФРР) засуджений на 4 роки позбавлен-
ня волі у вТТ, звільнений з-під варти 28 серп-
ня 1939 р. Реабілітований 15 жовтня 1996 р.

доценко михайло федорович наро-
дився 1884 р. на ст. Микитівка бахмутсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник 3-ї вагонної дільниці ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
23 червня 1937 р. як член к.-р. троцькістсько-
диверсійної організації (статті 548, 549, 5411 

КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 2 січня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 3 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 6 лютого 1957 р.

дРановський лев Зельманович наро-
дився 1899 р. у с. Луки Таращанського пов. 
Київської губ. єврей, з робітників, освіта се-
редня, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач клубу Харківської 
обласної комунальної с.-г. школи. У 1928 р. за 
троцькістську діяльність висланий з м. Одеса 
на 3 роки, звільнений із заслання достроково 
у 1930 р. заарештований 28 лютого 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 21 червня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у воркуттабі. заарештований 12 вересня 
1937 р. і трійкою УНКвС по Архангельській 
обл. від 27 грудня 1937 р. (статті 5810, 5811 
КК РРФСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 1 березня 1938 р. на копальні 
«воркута». Реабілітований 27 квітня 1989 р.

дРатвін микита володимирович наро-
дився 1906 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
до 1932 р. член вКп(б). Робітник друкарні 
Хпз «Харківський паровозник». заарешто-
ваний 26 лютого 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 3 травня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлен-
ня волі у віддалених вТТ. Реабілітований 
21 квітня 1994 р.

дРаЧко олексій федорович народився 
1914 р. у м. Ялта Феодосійського пов. Тав-
рійської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Сту-
дент всеукраїнського інституту держторгівлі. 
заарештований 24 березня 1935 р. як член 
к.-р. угруповання та к.-р. агітацію (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
17 грудня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 6 травня 1993 р.

дРевітц едгар лев генріхович народив-
ся 1881 р. у м. Ревель Ревельського пов. Ест-
ляндської губ. Німець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер Електропрому. заарештований 8 липня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 листопада 1937 р. висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

дРевський юрій аркадійович наро-
дився 1893 р. у с. Лещиновка Рильського 
пов. Курської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Учитель СШ № 83. за-
арештований 9 грудня 1934 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 червня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 листопада 1943 р. за зраду батьківщини 
та антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р. 
і 27 жовтня 1992 р.

дРибінський михайло соломонович 
народився 1905 р. у м. бихов биховського 
пов. Могильовської губ. єврей, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт., у 1926—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник друкарні Сільгоспвидавництва. зааре-
штований 24 червня 1936 р. за к.-р. діяльність 
троцькістського характеру (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 серпня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 20 квітня 1949 р. як член 
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антирад. організації висланий на поселен-
ня до Красноярського краю. Реабілітований 
24 травня 1957 р.

дРиЖаков степан васильович на-
родився 1896 р. у с. Уразово валуйський 
пов. воронезької губ. Українець, з кустарів, 
письмен., позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Кустар-
чоботар. заарештований 23 березня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 14 черв-
ня 1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

дРиЖиног (дрижаног) павло сергійо-
вич народився 1901 р. у с. Каплунівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Каплунівка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Селянин-одноосібник. за-
арештований 6 березня 1936 р. за антикол-
госпну агітацію та к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 11 серпня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
29 вересня 1992 р.

дРиль євген никанорович народився 
1887 р. на хут. вірин вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., до 1925 р. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. Черговий 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 16 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістського угруповання та підривну 
шкідницьку діяльність на транспорті (статті 
547, 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізни-
ці 30 серпня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 547 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

дРобицький федір іванович народив-
ся 1894 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Двірник. 
заарештований 11 січня 1936 р. за антирад. 
агітацію та участь у к.-р. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 29 березня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 12 серпня 1991 р.

дРобишев олександр володимирович 
народився 1905 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта неповна середня, 
позапарт., кандидат у члени вКп(б) з 1930 р. 
Начальник школи протиповітряної та проти-
хімічної оборони. заарештований 19 червня 

1937 р. за участь у к.-р. військово-троцькіст-
ській змові та к.-р. роботу (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 5 жовтня 1937 р. (статті 541 п. 
«а», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 6 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 14 листопада 1957 р.

дРовлененко михайло федорович на-
родився 1898 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1929 рр. член вКп(б). Робітник 
друкарні ім. Фрунзе. заарештований 9 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію, наклепи на рад. 
інтелігенцію та стахановський рух (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 27 листопада 1937 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
16 січня 1990 р.

дРоЖЖин микола іванович народився 
1914 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Курсант 
школи 7-го автобатальйону. заарештований 
21 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР і проку-
рора СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 22 
жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
24 січня 1958 р.

дРоЗдов володимир опанасович наро-
дився 1910 р. у м. Макіївка Таганрозького окр. 
області війська Донського. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, член вКп(б) з 1929 р. 
проживав у Харкові. Інженер-конструктор 
Хпз. заарештований 28 серпня 1936 р. як 
член антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 21 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою спецколегії верховного Суду УРСР 
від 19 грудня 1937 р. вирок суду скасовано, 
справу направлено на новий судовий розгляд. 
підготовчим засіданням спецколегії Харків-
ського облсуду 20 лютого 1938 р. запобіж-
ний захід замінено на підписку про невиїзд. 
Харківським облсудом 20 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину. 
Реабілітований 11 січня 1993 р.

дРоЗдов павло абрамович народився 
1890 р. у м. бихов биховського пов. Моги-
льовської губ. єврей, з міщан, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. перукар три-
котажної фабрики ім. балицького. заарешто-
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ваний 1 вересня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 19 січня 1937 р. засу-
джений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 12 жовтня 1990 р.

дРонов григорій іванович народився 
1901 р. у с. піски Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. піски Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1933 р. заарештовувався за участь 
у масових заворушеннях. заарештований 
25 травня 1937 р. за агітацію проти заходів 
рад. влади (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 13 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 березня 1989 р.

дРУЗенко олександр федорович наро-
дився 1911 р. у Харкові. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. Служив 
у м. Термез Сурхандар’їнського окр. зааре-
штований 25 квітня 1935 р. за виконання 
антирад. пісні (ст. 66 через ст. 10 КК УСРР) 
і військовим трибуналом прикордонної та вну-
трішньої охорони Узбецької СРР (ст. 66 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі умовно з випробувальним терміном 1 рік.

дРУЧенко володимир петрович наро-
дився 1915 р. у Києві. Українець, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Студент Харківського 
педагогічного інституту іноземних мов. за-
арештований 11 червня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання та антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 1 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
13 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
14 серпня 1989 р.

дРУшляк гаврило микитович народив-
ся 1899 р. у с. Новоосинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1928—1931 рр. 
член вКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. вагар 
на ст. Куп’янськ-Сорт. Донецької залізниці. 
заарештований 20 лютого 1935 р. за анти-
рад. діяльність з терористичними намірами, 
дезорганізацію роботи транспорту (ст. 5410 
КК УСРР) і лінсудом Донецької залізниці 
20 червня 1935 р. засуджений на 2 роки по-
збавлення волі. Термін покарання відбував 
у бамтабі. після звільнення з ув’язнення пра-
цював на ст. Куп’янськ Донецької залізниці, 

з 1940 р. на пенсії за інвалідністю. Реабіліто-
ваний 27 грудня 1968 р.

дУбасов борис федорович народився 
1901 р. у с. богданово Калузького пов. Ка-
лузької губ. Росіянин, із службовців, освіта 
середня, позапарт., у 1919—1920 рр. член 
РКп(б), у 1925—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Кресляр ХТз. У 1921 р. за-
арештований ДонгубЧК у м. бахмут, рішення 
в справі відсутнє. заарештований 10 жовтня 
1935 р. за приховування факту арешту та анти-
рад. заяви (статті 5410 ч. 1, 180 ч. 2 КК УСРР), 
справу закрито заступником Харківського 
облпрокурора 20 січня 1936 р. через стан 
психічного здоров’я підслідного. з 10 лип-
ня 1938 р. перебував у Москві. затриманий 
13 серпня 1938 р. ГУДб НКвС СРСР на трасі 
особливого обслуговування. заарештовувався 
17 і 31 серпня 1938 р. УНКвС Московської 
обл. (ст. 588 через ст. 17 КК РРФСР), справу 
закрито військовою прокуратурою Москов-
ського військокругу 16 січня 1940 р. (статті 4 
і 5 КК РРФСР).

дУбенецький степан вікторович на-
родився 1898 р. у с. Ольшана Мозирського 
пов. Мінської губ. білорус, із службовців, 
освіта вища, у 1920—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. заступник начальни-
ка кредитного відділу Харківської обласної 
контори Держбанку. заарештований 9 липня 
1937 р. за участь у к.-р. організації та шкід-
ницьку діяльність і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 12 липня 1957 р.

дУбинська сара григорівна народи лася 
1905 р. на ст. воронцове-Городище (у  м. Го-
родище) Черкаського пов. Київської губ. єв-
рейка, з робітників, освіта середня спеціаль-
на, позапарт., у 1925—1934 рр. член вКп(б). 
проживала у Харкові. Швея науково-дослід-
ної лабораторії Наркомлегпрому. заарешто-
ваною не була, під слідством Спв УДб ХОУ 
НКвС з 8 квітня 1935 р. як троцькістка, 
яка залишилася на троцькістській платформі 
й проводила к.-р. пропаганду (ст. 5410 КК 
УСРР). Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 14 вересня 1935 р. вислана до Ка-
захстану на 3 роки. На засланні перебувала 
в м. Алма-Ата. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 травня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
у воркуттабі. На 1962 р. проживала в м. Одеса 
Одеської обл. Реабілітована 21 вересня 1962 р.
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дУбко гордій остапович (білопольський 
микола олександрович) народився 1894 р. 
у с. юсківці Лохвицького пов. полтавської 
губ. Українець, із священнослужителів, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1917—1918 рр. 
член УпСР, у 1918—1920 рр. член партії 
боротьбистів, у 1920—1924 рр. член РКп(б). 
проживав у м. Гагри Абхазької АРСР. пла-
новик-економіст райтютюну. заарештований 
5 липня 1937 р. як член боротьбистсько-теро-
ристичної організації та терористичну діяль-
ність (статті 548, 5411 КК УРСР), для подаль-
шого слідства етапований до Харкова у роз-
порядження УДб УНКвС по Харківській обл. 
помер 18 листопада 1937 р. у Харківській 
змішаній в’язниці, справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 26 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Реабілітований 30 грудня 1997 р.

дУбнов давид семенович народився 
1913 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з кустарів, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1929—1935 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Культор-
ганізатор Харківського керамічного заводу. 
заарештований 21 січня 1935 р. за антирад. 
вислів на адресу тов. Сталіна під час підго-
товки до ленінських днів (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 червня 1935 р. за к.-р. агітацію позбав-
лений волі у вТТ на 2 роки. Реабілітований 
20 листопада 1989 р.

дУбнов лев ізраїльович народився 
1896 р. у м. Гомель Гомельського пов. Мо-
гильовської губ. єврей, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач кабінету наукових приладів УФТІ. 
У 1931 р. під слідством Спв ХОС ДпУ УСРР 
за ст. 5410 КК УСРР. заарештований 19 квітня 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 вересня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічтабі у м. Новосибірськ. Реабілітований 
22 червня 1989 р.

дУбовик микола васильович народив-
ся 1911 р. у с. велика будища Гадяцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, член вЛКСМ, кандидат у чле-
ни вКп(б) у 1931 р., у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Голова завко-
му будянського спиртозаводу. заарештований 
27 червня 1935 р. за підробку партійних та ра-
дянських документів, незаконне зберігання та 
продаж вогнепальної зброї (статті 68 ч. 2, 196 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 15 жовтня 1935 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 

Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. Реа-
білітований 2 червня 1956 р.

дУбовський олександр ілліч народив-
ся 1895 р. у Києві. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1919 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник майстерень бронетанкового пункту Тсо-
авіахіму. заарештований 28 лютого 1937 р. за 
к.-р. агітацію, зловживання, крадіжки і фаль-
сифікації (статті 5410 ч. 1, 100 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 2 лютого 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 7 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки, а судово-карною  
колегією Харківського облсуду 23 серпня 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину.

дУбРовинський олександр львович 
народився 1896 р. у с. Лозова павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта середня, позапарт., у минулому 
член вКп(б). проживав у м. Кременчук Хар-
ківської обл. Начальник управління місцевої 
промисловості. заарештований 19 вересня 
1936 р. за зв’язок з к.-р. націоналістичною ор-
ганізацією (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 
1937 р. висланий до Казахстану на 5 років. 
Реабілітований 11 травня 1956 р.

дУбський микола дмитрович наро-
дився 1898 р. у с. Гонівка полтавської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1920 р. член партії соціалістів-ре-
волюціонерів. проживав у Харкові. бригадир 
паровозного депо ім. Кірова ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 13 лютого 1937 р. 
за шкідницьку роботу в депо (ст. 5630 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 6 вересня 
1938 р. (статті 547, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 15 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбу-
вав в Івдельтабі у Свердловській обл. Ухвалою 
залізничної колегії верховного Суду СРСР 
від 17 грудня 1939 р. вирок скасовано, справу 
направлено на дослідування. Справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 28 люто-
го 1941 р. за недоведеності складу злочину 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дУгинов гаврило петрович народився 
1884 р. у с. вишні Деревеньки Льговського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1924—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Десятник буддільниці 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
9 жовтня 1935 р. за переказ анекдотів антирад. 
та антисемітського змісту (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 28 жовтня 1935 р. 
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засуджений на 3 роки тюремного ув’язнення. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

дУдиЧ микола костянтинович народив-
ся 1913 р. у м. вінниця вінницького пов. по-
дільської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. Служив у м. Чугуїв Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Червоноармієць 
1-го дивізіону 137-го арт. полку. заарешто-
ваний 25 червня 1937 р. за антирад. агітацію 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом 14-го стріл. корпусу ХвО 26 вересня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Термін пока-
рання відбував у Темтабі. верховним Судом 
Мордовської АРСР 12 грудня 1941 р. (ст. 5810 
ч. 2 КК РРФСР) засуджений до розстрілу. 
помер 2 червня 1942 р. в ув’язненні. Реабілі-
тований 22 травня 1990 р. і 21 червня 1995 р.

дУдко іван васильович народився 
1883 р. у с. Коротич Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Коротич Харків-
ської приміської зони. Селянин-одноосібник. 
заарештований 17 лютого 1935 р. за ст. 5410 
КК УСРР і Харківським облсудом 10 червня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітований 19 серпня 1994 р.

дУдко яків данилович народився 1893 р. 
у м. вовчанськ вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. вовчанськ вовчан-
ського р-ну Харківської обл. Робітник за-
готскоту. заарештований 14 квітня 1937 р. як 
член нелегальної секти та антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 травня 1956 р.

дУдко-петінський іван кузьмич на-
родився 1888 р. у с. замостя прилуцького 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, у 1908—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник 8-го району 
індустріального будівництва. заарештований 
21 вересня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
1 квітня 1937 р. (статті 548, через ст. 17, 5411 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна. Реабілітований 
10 жовтня 1957 р.

дУдник афанасія федорівна див. 
ШÊОНДЕÐ Олüгà Âàñèл³âíà (Дóäíèê Афàíàñ³ÿ 
Фåäîð³âíà).

дУдник василь маркович народився 
1910 р. у с. Рунівщина Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. Слу-
жив у Харківській обл. Червоноармієць 73-го 
стріл. полку 25-ї стріл. дивізії. заарештований 
18 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і військовим трибуналом 14-го 
стріл. корпусу ХвО 25 серпня 1936 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував у Картабі. На 1959 р. про-
живав у с. Орчик зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 3 травня 1960 р.

дУдник іасон миколайович народився 
1879 р. у с. Рунівщина Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ру-
нівщина зачепилівського р-ну Харківської 
обл. безробітний. заарештований 26 липня 
1937 р. за к.-р. та релігійну агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 8 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито прокуратурою зачепилівсько-
го р-ну 23 березня 1939 р. за відсутності до-
казів злочину.

дУдо сергій якимович народився 1899 р. 
у с. велика павлівка зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у с. занки зміївського 
р-ну Харківської обл. Лікар 3-го всеукраїн-
ського будинку відпочинку. заарештований 
10 лютого 1935 р. за зв’язки з ворогами на-
роду (ст. 5411 КК УСРР), справу закрито Спв 
УДб НКвС УСРР 16 січня 1936 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР). На 1957 р. проживав у Хар-
кові. Лікар Харківського обласної клінічної 
лікарні.

дУдолад микола кузьмич народився 
1908 р. у с. Хотімля вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Хотімля 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний партизан». У 1931 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 29 липня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність і антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

дУдянкін леонтій якович народився 
1896 р. у с. перемилівка Дубнівського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, у 1926—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у с. бірки зміївського р-ну Хар-
ківської обл. Управитель відділення радгоспу 
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«бірки». заарештований 15 травня 1937 р. 
як член повстанської організації та шпигун-
ство (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 ве-
ресня 1938 р. (статті 546, 547, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
14 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 січня 1958 р.

дУЗенко михайло юхимович народив-
ся 1887 р. у с. бересток Севського пов. Орлов-
ської губ. Українець, з кустарів, освіта почат-
кова, у 1911—1914 рр. член РСДРп, у 1917—
1922 рр. член РКп(б). проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРз. заарештований 17 грудня 1935 р. за 
антирад. агітацію та саботаж (статті 5410, 5414 
КК УСРР), 18 березня 1936 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Тран-
спортною прокуратурою Лиманської дільниці 
Донецької залізниці 24 березня 1936 р. справу 
направлено прокурору Донецької залізниці 
на припинення з анулюванням підписки про 
невиїзд, справу не завершено. заарештований 
30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію, дискреди-
тацію рад. влади (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Донецькій обл. 
від 7 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі. після звільнення з-під варти прожи-
вав у м. Ухта Комі АРСР, де помер 13 липня 
1946 р. Реабілітований 27 квітня 1957 р.

дУЗенко степан юхимович народився 
1879 р. у с. Хінель Севського пов. Орловської 
губ. Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1905—1917 рр. член РСДРп(м), 
у 1917—1920 рр. член РКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
пенсіонер. заарештований 20 липня 1937 р. 
за к.-р. агітацію проти заходів рад. влади 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито Із-
юмським Рв НКвС 13 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

дУнЧик микола степанович народився 
1895 р. у с. Коньки Новоградського пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. провідник вагонів ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
11 травня 1936 р. за антирад. агітацію, поши-
рення провокаційних чуток про усування рад. 
влади (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
підготовчим засіданням лінсуду півд. заліз-
ниці 16 червня 1936 р. за відсутності складу 
злочину.

дУРейко михайло петрович народився 
1893 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. ві-
ленської губ. Росіянин, з робітників, освіта 

початкова, позапарт., у 1924—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач май-
стерні артілі «Ремонт взуття». заарештований 
24 червня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 16 серпня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 25 травня 1949 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) висланий на довічне поселення. Реабі-
літований 10 жовтня 1958 р.

дУРнєв костянтин андрійович народив-
ся 1916 р.  с. борисівка Грайворонського пов. 
Курської губ. [Росіянин], із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Стрілеча 
Липецького р-ну Харківської обл. бухгал-
тер ліктрудколонії. заарештований 2 липня 
1937 р. за антирад. агітацію та розповіда-
ння антипартійних і антисемітських анекдотів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом прикордонної та внутрішньої охоро-
ни УРСР по Харківської обл. 5 листопада 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки.

дУРов дмитро гаврилович народився 
1873 р. у с. Городецьке Малоархангельського 
пов. Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1898—1903 рр. член організації 
соціалістів-революціонерів, у 1903—1918 рр. 
член РСДРп, у 1918—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач інструментальної бази 
ІпРз. заарештований 20 вересня 1935 р. за 
монархічні погляди, приховання меншовиць-
кого минулого під час вступу до вКп(б) 
(статті 5413, 68 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом 
Донецької залізниці 14 січня 1936 р. (статті 
5410, 180 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі. Ухвалою транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 19 лютого 
1936 р. вирок скасовано, справу закрито зі 
звільненням з-під варти, а судово-наглядовою 
колегією верховного Суду СРСР 8 травня 
1938 р. направлено на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства за ст. 588 через ст. 17 
КК УСРР. військовою прокуратурою ХвО 
8 квітня 1939 р. справу закрито.

дУтов діомид (демид) дмитрович на-
родився 1894 р. у с. Лозова павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. забійник худоби вРп ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 7 лютого 1935 р. 
за антирад. агітацію та терористичні наміри 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
23 березня 1935 р. засуджений на 6 років по-
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збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 16 червня 1993 р.

дУхновський олексій васильович на-
родився 1912 р. у м. Сквира Сквирського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта не-
закінчена вища, член вЛКСМ з 1932 р. про-
живав у Харкові. Студент Харківського буді-
вельного інституту. заарештований 23 грудня 
1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 5 січ-
ня 1935 р. за недоведеності складу злочину.

дУціс іван іванович народився 1892 р. 
у м. Шлок Ризького пов. Ліфлядської губ. Ла-
тиш, із селян, освіта неповна середня, поза-
парт., у 1917—1923 рр. член РКп(б). прожи-
вав у Харкові. Робітник заводу «Серп і молот». 
заарештований 18 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу за-
крито Харківським облпрокуром 23 жовтня 
1936 р. (ст. 10 КК УСРР) з направленням до 
Харківської психоневрологічної лікарні для 
примусового лікування.

дУЧицький володимир аврамович на-
родився 1895 р. у м. Мстиславль Мстислав-
ського пов. Могильовської губ. єврей, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1920—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник друкарні ім. Фрунзе. заарештований 
5 листопада 1935 р. за антирад. агітацію та 
як член к.-р. групи (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 березня 1936 р. висланий до Краснояр-
ського краю на 3 роки. Реабілітований 6 січня 
1961 р.

дУшенко григорій мойсейович наро-
дився 1900 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
південний Харківської приміської зони. Шо-
фер лікувальної комісії півд. залізниці. за-
арештований 23 грудня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 28 лютого 1937 р. 
виправданий зі звільненням з-під варти.

дУшкін петро павлович народився 
1893 р. на хут. вільшанка Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. висо-
кий Харківської приміської зони. Робітник 
депо ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
штований 28 вересня 1935 р. як член шпигун-
ської диверсійної організації (статті 546, 548, 
5411 КК УСРР), справу закрито помічником 
військового прокурора ХвО 7 лютого 1936 р. 
(ст. 197 КпК УСРР).

дюЖенко іван гаврилович наро-
дився 1905 р. і проживав у Харкові. Украї-

нець, з робітників, освіта вища, позапарт., 
у 1919—1936 рр. член вКп(б). Економіст 
ХЕМзу. заарештований 15 червня 1937 р. за 
зв’язок з к.-р. троцькістською організацією 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 17 червня 1939 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УРСР) виправданий за недоведеності складу 
злочину.

дягілєв дмитро демидович народився 
1893 р. у с. Тернова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Тернова Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
Нарсудом Чугуївського р-ну 14 лютого 1933 р. 
(ст. 58 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
3 роки і виплатою штрафу 636 крб. заарешто-
ваний 31 січня 1936 р. за антирад. агітацію, як 
керівник релігійної секти «краснодраконівців» 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
21 березня 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 27 лютого 1990 р.

дягілєв олексій федорович народився 
1877 р. у с. Тернова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Тернова Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. заарештований 25 квітня 1936 р. як 
член старообрядницької церкви та антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 4 серпня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

дягілєв федір борисович народився 
1898 р. у с. Тернова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Тернова Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Селянин-одноосіб-
ник. У 1932 р. розкуркулений. заарештований 
26 червня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 листопада 1957 р.

дяков антон михайлович народився 
1871 р. у с. Яремівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Яремівка Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Кравець-кустар. 
У 1930 р. під арештом за невиконання плану 
хлібозаготівлі. заарештований 28 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 березня 1989 р.

дяков володимир євгенович народився 
1907 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1932—1935 рр. член 
вКп(б). Служив у м. владивосток примор-
ського краю. помічник військового представ-
ника відділу кораблебудування заводу № 202 
ім. ворошилова. заарештований 9 червня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської шкідниць-
кої організації (статті 581 п. «б», 587, 588, 589, 
5811 КК РРФСР) і військовим трибуналом 
Тихоокеанського флоту 2 липня 1939 р. (стат-
ті 587, 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки і позбавленням 
військового звання «військовий інженер ІІІ 
рангу». Ухвалою військової колегії верхов-
ного Суду СРСР від 25 вересня 1939 р. склад 
злочину кваліфіковано на ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР і строк ув’язнення знижено до 6 років 
позбавлення волі у вТТ, в решті вирок за-
лишено без змін. Термін покарання відбував 
у бухті Находка будьоновського р-ну при-
морського краю, де помер 22 жовтня 1941 р. 
Реабілітований 7 вересня 1967 р.

дяков герман Родіонович народився 
1908 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт. 
Конструктор промбудроекту. заарештований 
20 грудня 1934 р. як член к.-р. диверсійно-те-
рористичної групи (статті 548, 549 КК УСРР) 
і військовим трибуналом КвО 24 липня 
1935 р. (статті 5411, 542, 548, 549, 5410 КК УСРР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний [24 липня 1935 р. 
у Харкові]. Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

дяков леонтій михайлович народився 
1878 р. у с. Яремівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Яремівка Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Кравець-кустар. 
заарештований 28 липня 1937 р. як член к.-р. 
релігійної організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 березня 1989 р.

дякова горпина яремівна народилася 
1877 р. у с. Яремівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала у с. Яремівка Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Домогосподар-
ка. У 1934 р. під слідством органів ДпУ як 
член к.-р. релігійної організації. заарештова-
на 28 липня 1937 р. за к.-р. діяльність (статті 
5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 

УНКвС по Харківській обл. 14 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляна 
23 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітована 
28 лютого 1989 р.

дяЧенко іван омелянович народився 
1901 р. у с. Городнє богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Городнє Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Рахівник 
Глобівського плодорадгоспу. заарештований 
28 жовтня 1935 р. за антирад. висловлюван-
ня, націоналістичні та терористичні тенденції 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 15 березня 1936 р. засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
11 травня 1990 р.

дяЧенко марфа миколаївна народи-
лася 1898 р. і проживала у Харкові. Україн-
ка, з робітників, освіта незакінчена вища, 
у 1918—1936 рр. член вКп(б). заступник 
начальника політвідділу ст. Основа півд. за-
лізниці. заарештована 17 листопада 1936 р. 
за антирад. роботу (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) за-
суджена до вМп з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляна 8 липня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітована 10 листопада 1956 р.

дяЧенко михайло іванович народив-
ся 1893 р. у с. зарічне зінківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1920 р. член УКп, 
у 1920—1936 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник сільгоспсек-
тору тресту «Трансторгхарч» півд. залізниці. 
заарештований 20 липня 1937 р. як член на-
ціоналістичної повстанської організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду 26 жовтня 1937 р. (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 27 жовтня 1937 р. у Києві. Реабілітований 
8 травня 1958 р.

дяЧенко прокопій васильович народив-
ся 1897 р. у Каплунівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Каплу-
нівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу «Червоний козак». зааре-
штований 6 березня 1936 р. за антиколгоспну 
агітацію, зв’язки з антирад. елементом, по-
ширення к.-р. пісень та віршів, к.-р. роз-
мови (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 11 серпня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
5412 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 29 вересня 1992 р.
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еЗРов мойсей вольфович народився 
1902 р. у м. жмеринка Літинського пов. по-
дільської губ. єврей, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт., у 1929—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Молодший стрілочник 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 30 квітня 1936 р. за антирад. агітацію, 
саботаж і дискредитацію стахановського руху 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 4 листопада 1936 р. засуджений на 2 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Ухвалою транспортної колегії верховно-
го Суду СРСР від 13 грудня 1936 р. вирок ска-
совано, справу направлено на новий розгляд 
зі стадії попереднього слідства. Лінсудом До-
нецької залізниці 19 квітня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Ухвалою транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 20 травня 
1937 р. термін покарання знижено до 2 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

ейсфельд павло (пауль) михайло-
вич народився 1893 р. у колонії Нестеліївка 
павлоградського пов. Катеринославської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у колонії Олександрівка петропав-
лівського р-ну Дніпропетровської обл. Член 
колгоспу. заарештований 28 січня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської організації та антирад. 
діяльність (статті 549, 5410, 5411 через ст. 17 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 18 черв-
ня 1937 р. (статті 5411, 542, 549 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення во-
лі у в’язниці з пораженням у правах на 3 роки 
і конфіскацією майна. помер в ув’язненні. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

екштейн генріх генріхович народився 
1912 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. заарештований 1 березня 1937 р. як член 
к.-р. фашистської організації (статті 549 че-
рез ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (ст. 5411, 
542 через ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією майна. помер в ув’язненні. Реабілітова-
ний 4 лютого 1958 р.

енгель петро августович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латиш, 

з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1928 р. проживав у Харкові. завідувач бази 
Доненерго. заарештований 14 вересня 1935 р. 
за к.-р. бесіди та дворушництво у партійній 
організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 26 грудня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 196 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Розстріляний 8 березня 1938 р. за ухвалою 
трійки УНКвС по Дальбуду від 26 лютого 
1938 р. Реабілітований 3 і 14 лютого 1961 р.

енеР Рейнгольд фердінандович народив-
ся 1876 р. у м. Томашів Томашівського пов. 
Люблінської губ. Німець, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер 2-го паровозного відділення півд. 
залізниці. заарештований 24 червня 1937 р. за 
к.-р. агітацію, зустрічі з іноземцями, зв’язки 
з іноземним консульством та отримання гро-
шових переказів та посилок з закордону (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Картабі. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

епштейн Рувим григорович народився 
1906 р. у м. Глухів Глухівського пов. Чернігів-
ської губ. єврей, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт., у 1922—1928 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Електромонтер Медкоо-
премонту. Ухвалою особливої наради при ко-
легії ОДпУ від 11 лютого 1929 р. (ст. 5810 КК 
РСФРР) висланий до Сибіру на 3 роки, а за 
ухвалою від 30 серпня 1929 р. звільнений з-під 
варти достроково. заарештований 10 квіт-
ня 1935 р. як троцькіст, який залишився на 
троцькістській платформі і проводить к.-р. 
пропаганду (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 20 жовтня 
1935 р. як член к.-р. групи позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі у сел. Чиб’ю Комі автономної 
обл. звільнений з-під варти 10 квітня 1941 р. 
і направлений на проживання до м. Кремен-
чук полтавської обл. Робітник автотракторно-
го ремонтного заводу. заарештований 26 черв-
ня 1941 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), помер 11 березня 1942 р. у в’язниці 
№ 5 м. єлабуга Татарської АРСР. Реабіліто-
ваний 13 березня 1964 р. та 17 серпня 1993 р.

еРтман Зельман наумович народився 
1911 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, осві-
та середня, позапарт., у 1930—1931 рр. член 
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вЛКСМ. проживав у Харкові. плануваль-
ник заводу № 183. заарештований 11 березня 
1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 27 серпня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з обме-
женням прав на 2 роки. Ухвалою президії 
верховного Суду УРСР від 9 травня 1938 р. 
вирок скасовано, справу передано на новий 
розгляд зі стадії досудового слідства. Справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 10 грудня 1938 р. за 
недоведеності складу злочину. Реабілітований 
28 вересня 1992 р.

есманський василь тихонович на-
родився 1902 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1932 р. Начальник відділення заводу 
№ 183. заарештований 20 березня 1937 р. 
за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 28 серп-
ня 1937 р. матеріали справи відокремлено 
в окреме провадження зі звільненням на під-
писку про невиїзд. Справу закрито Харків-
ським прокурором у спецcправах 19 лютого 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

етнайєР іван іванович народився 
1875 р. у колонії Липова бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у колонії 
Липова Артемівського р-ну Донецької обл. 
Член колгоспу «Рудес Фельд». заарештова-
ний 2 червня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської організації (статті 542 через ст. 17, 5411 
КК УРСР), для подальшого слідства етапова-
ний до Харкова в розпорядження УДб ХОУ 
НКвС. Особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 лютого 1959 р.

етнайєР іван Родіонович народив-
ся 1897 р. у колонії Липова бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Товарознавець контори Голов-
ширвжитку. заарештований 1 червня 1937 р. 

як член к.-р. фашистської організації (статті 
542 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 лютого 1959 р.

етнайєР федір іванович народився 
1878 р. у колонії Липова бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у селищі 
шахти «Карбоніт» Кагановичівського р-ну До-
нецької обл. візник шахти. У 1931[3] р. розкур-
кулений і висланий за межі сільради. У 1935 р. 
під арештом за к.-р. агітацію. заарештований 
2 червня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації (статті 542 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР), для подальшого слідства етапова-
ний до Харкова у розпорядження УДб ХОУ 
НКвС. Особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 лютого 1959 р.

етнайєР федір (фрідріх) Родіонович 
народився 1909 р. у колонії Липова бахмут-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на ст. закомельська Донецької залізниці. Чер-
говий по станції. заарештований 30 квітня 
1937 р. за к.-р. підривну роботу на транспорті 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
26 лютого 1959 р.

еЧкенко ничипор петрович народився 
1908 р. у сел. жихар Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Машиніст депо ст. Основа півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством вДТв 
ГУДб НКвС ст. Основа з 4 грудня 1936 р. за 
недбале ставлення до службових обов’язків 
(ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
транспортною прокуратурою півд. залізниці 
15 грудня 1936 р.

є

євЖенко василь іванович, народився 
1884 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, соціальне походження 
невідоме, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Старший кравець 2-го окремо-
го відомчого дивізіону РСМ. заарештований 
11 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом при-
кордонної та внутрішньої охорони УРСР по 

Харківській обл. 5 листопада 1937 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у вТТ з об-
меженням прав на 1 рік. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 5 квітня 
1938 р. вирок військового трибуналу скасова-
но, справу закрито зі звільненням з-під варти.

євсюков Захарій миколайович, наро-
дився 1913 р. у с. павлівка Старобільського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
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та початкова, позапарт., у 1931—1932 рр. член 
вЛКСМ. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер буфету ст. Із-
юм. заарештований 23 березня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
Донецької залізниці 16 липня 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. На 1965 р. проживав у м. Свердловськ Лу-
ганської обл. Реабілітований 14 травня 1965 р.

євтУшенко йосип семенович наро-
дився 1866 р. у с. Капустинці Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Капустинці Си-
нихського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1929 р. розкуркулений, висланий до 
м. Суми на 3 роки. заарештований 19 верес-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 22 грудня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ з позбавленням прав на 3 роки. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

єдвабник данило борисович народився 
1898 р. у м. Генічеськ Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, член вКп(б). проживав у м. Ні-
жин Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 
Оперуповноважений Ніжинського Рв НКвС. 
заарештований 28 червня 1937 р. за те, що під 
час служби в балаклійському Рв НКвС мав 
близькі стосунки з одним із засуджених троць-
кістів, покривав його перед парткомісією, чим 
дискредитував органи НКвС (статті 5410, 20617 
КК УРСР) і військовим трибуналом при-
кордонних і внутрішніх військ УРСР 28 лю-
того 1938 р. (ст. 547 за санкцією ст. 542 КК 
УРСР) засуджений на 12 років позбавлення 
волі у вТТ і звання «молодший лейтенант Дб» 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією майна. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 25 червня 1938 р. злочин 
перекваліфіковано на ст. 20617 п. «а» КК УРСР, 
призначено покарання у вигляді позбавлення 
волі у вТТ на 5 років і звання «молодший лей-
тенант Дб». Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 30 січня 1958 р.

єдимент семен іванович народився 
1894 р. у с. борова Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Генове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Їздовий 
радгоспу «Лісова стінка». У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 10 травня 1935 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 27 червня 1935 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 19 квітня 1994 р.

єдіг людвіг людвігович народився 
1892 р. у с. Новосолоне Олександрівського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Директор німецької семирічної 
школи. заарештований 5 березня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської диверсійної органі-
зації (статті 549, 5410, 5411 через ст. 17 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 11 лип-
ня 1937 р. (статті 5411, 542, 549 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі, де помер 15 лютого 1939 р. Реабі-
літований 5 червня 1991 р.

єланЧик давид бенціонович народився 
1908 р. у м. бахмут бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. єврей, з кустарів, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1925—1931 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
ХІЕІ. заарештований 4 березня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 13 червня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
у Смоленській та єлецькій в’язницях, Но-
рільському вТТ, м. Убукум бурят-Монголь-
ської АРСР. Реабілітований 14 квітня 1967 р.

ємець микита власович народився 
1884 р. у с. Липова Долина Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Липова 
Долина Липоводолинського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. позбавлений ви-
борчих прав. У 1932 р. майно конфісковано, за 
невиконання плану хлібозаготівлі засуджений 
на 5 років вислання, звільнений умовно-до-
строково. заарештований 5 листопада 1936 р. 
як член нелегального к.-р. церковного угру-
повання та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 13 червня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Маріїнському відділенні Сибтабу, де помер 
15 січня 1942 р. Реабілітований 17 травня 1989 р.

єншин семен дмитрович народився 
1903 р. у с. болховець бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу ім. Медведєва. заарештований 
26 квітня 1937 р. за антирад. настрої та відві-
дування іноземних представництв (статті 541 
п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 11 липня 1937 р. (ст. 541 п. 
«а» КК УРСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 26 червня 1992 р.
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єнютін григорій васильович народився 
1905 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт., до 1925 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Курсант 
автошколи Наркомважпрому. заарештований 
21 червня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 28 липня 1935 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі. звільнений з-під варти 
18 жовтня 1938 р. Учасник великої вітчизня-
ної війни. На 1956 р. проживав у м. жданов 
Сталінської обл., працював старшим лаборан-
том ждановського металургійного інституту. 
Реабілітований 20 квітня 1963 р.

єРеменко григорій іванович народився 
1912 р. у с. Шелудькове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Різуненкове 
Коломацького р-ну Харківської обл. Учитель 
початкової школи. заарештований 10 квітня 
1935 р. за створення к.-р. організації з ме-
тою здійснення терористичних актів (статті 
548, 5411 КК УСРР), справу закрито військо-
вим прокурором 14-го стріл. корпусу ХвО 
21 червня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

єРеменко павло савелійович наро-
дився 1917 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ з 1933 р. 
проживав у Харкові. Робітник на будівництві 
електростанції Харківського р-ну. заарешто-
ваний 16 грудня 1934 р. за висловлювання 
терористичних намірів (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 25 січня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 через ст. 12 КК УСРР) засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував на біломорбуді. На 1990 р. проживав 
у м. Красноярськ Красноярського краю. Реа-
білітований 12 грудня 1991 р.

єРмак антон (томія) филимонович див. 
ЯÐÌАÊ (Єðìàê) Аíòîí (Тîì³ÿ) Фèлèìîíîâèч.

єРмак (ярмак) савелій іванович на-
родився 1889 р. у с. велика Данилівка Хар-
ківського пов. Харівської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. ве-
лика Данилівка Харківської приміської зони. 
без певних занять. заарештований 3 червня 
1935 р. за антирад. агітацію і як член анти-
рад. секти (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 19 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Ухвалою Найви-
щого Суду УСРР від 28 грудня 1935 р. вирок 

скасовано, справу передано на новий розгляд 
зі стадії досудового слідства. Справу закрито 
Харківським облпрокурором 20 січня 1936 р. 
Реабілітований 14 лютого 1990 р.

єРмолаєв іван андрійович народився 
1894 р. у м. Суджа Суджанського пов. Курської 
губ. Росіянин, з міщан, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Деревеньки Льговського 
р-ну Курської обл. Черговий ст. Деревеньки 
півд. залізниці. У 1931 р. під слідством вДТв 
ОДпУ ст. Готня півд. залізниці за статтями 
5410, 5413 КК УСРР. заарештований 29 черв-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

єРмолаєв микола миколайович наро-
дився 1886 р. у с. Сенькове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач співів польського клубу. заарештова-
ний 11 червня 1937 р. як член к.-р. організації 
та антирад. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 546, 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

єРмолаєв степан варфоломійович на-
родився 1912 р. у с. Горохуватка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. ве-
лика бабка Старосалтівського р-ну Хар-
ківської обл. Директор початкової школи. 
заарештований 18 грудня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 10 травня 1937 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

єРмоленко тарас артемович народив-
ся 1896 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козачка 
зміївський пов. Харківської губ. Технік з де-
ревонасаджень та завгосп 4-ї дистанції колії 
ст. панютине півд. залізниці. У 1930 р. під 
слідством органів ДпУ за к.-р. діяльність, рі-
шення в справі відсутнє. позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 23 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 3 липня 1989 р.

єРохін семен федорович народився 
1897 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Коробочки-
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не Чугуївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Харківського верстатобудівного заводу. 
У 1931 р. майно конфісковано. заарештова-
ний 31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 8 серпня 1937 р. за антирад. 
діяльність винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 8 жовтня 1971 р.

єРошенко михайло іванович народив-
ся 1908 р. у м. Чернігів Чернігівської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Люботин валківсько-
го р-ну Харківської обл. помічник машиніста 
депо ст. Харків-пас. півд. залізниці. Лінсудом 
півд. залізниці у 1932 р. (ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 1,5 роки позбавлення 
волі умовно. заарештованим не був, під слід-
ством вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. 
залізниці з 26 травня 1935 р. за шкідництво на 
транспорті (ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УСРР), 
справу закрито транспортною прокуратурою 
харківської дільниці півд. залізниці 15 червня 
1935 р. за недоцільності притягнення до кри-
мінальної відповідальності (ст. 5 КпК УСРР).

єРУхимовиЧ Залман мойсейович на-
родився 1909 р. у с. баєво вітебської губ. 
єврей, із службовців, освіта початкова, 
у 1928—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач оргвідділу Харківської 
облкультпромспілки. заарештований 15 жов-
тня 1936 р. як член к.-р. троцькістської ор-
ганізації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 15 січ-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у воркуттабі. звільнений 
з-під варти 30 квітня 1944 р. згідно з дирек-
тивою НКвС і прокуратури СРСР № 221 від 
22 червня 1941 р. залишений до кінця війни 
як вільнонайманий при комбінаті «воркута-
уголь». Ухвалою особ ливої наради при МДб 
СРСР від 19 грудня 1951 р. висланий на посе-
лення до Комі АРСР. Реабілітований 3 травня 
і 18 серпня 1956 р.

єРц вільгельм йоганнович (іванович) на-
родився 1912 р. у с. булахівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. Червона зірка близнюківсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 7 січня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської організації та антирад. діяль-
ність (статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 18 черв-
ня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 542 і 549 через 
ст. 17 КК УРСР) засуджений до розстрілу 

з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 4 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 4 лютого 1958 р.

єРьомін михайло іванович народився 
1891 р. у с. Краснопілля Смоленської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1926—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. заступник начальника стале-
ливарного цеху Хпз. заарештований 24 липня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 17 вересня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

єРьомін степан іванович народився 
1894 р. у с. Мілова зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Секретар політвідділу 6-го 
відділення служби руху ст. Лозова півд. заліз-
ниці. заарештований 10 липня 1937 р. як член 
троцькістської к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 2 січня 1938 р. (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 3 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
6 лютого 1957 р.

єсаУленко ілля михайлович див. ЄСА-
ÓЛОÂ (Єñàóлåíêî) ²ллÿ Ìèõàйлîâèч,

єсаУлов (єсауленко) ілля михайлович 
народився 1906 р. у с. Миколаївка бахмут-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта середня спеціальна, 
у 1929—1935 рр. член вКп(б). проживав на 
ст. Гребінка півд.-захід. залізниці. Електроме-
ханік сигналізації та зв’язку станції. заареш-
тований 15 грудня 1935 р. Оп вДТв ГУДб 
НКвС ст. Лубни за приховання куркуль-
ського походження під час вступу до вКп(б) 
(ст. 180 ч. 2 КК УСРР), 18 січня 1936 р. 
звільнений з-під варти під поручительство 
співробітників. Справу закрито прокурором 
бобринської дільниці півд.-захід. залізниці 
8 лютого 1936 р. (ст. 223 пп. 2, 5 КпК УСРР).

єфанов василь кирилович народився 
1908 р. у с. Муром бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Липці Липецько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 17 квітня 1935 р. за к.-р. агі-
тацію та розповсюдження релігійних листівок 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 13 вересня 1935 р. 
як член к.-р. групи позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 20 листопада 1989 р.
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єфименко іван іванович народився 
1910 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1929—
1936 рр. член вКп(б). завідувач сектора по-
літпросвіти відділу освіти Харківського міськ-
виконкому. заарештований 17 січня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував в Ухтпечтабі. помер у лютому 1952 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 вересня 1956 р.

єфимов всеволод олександрович на-
родився 1915 р. у Харкові. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. піщане Старосалтівського р-ну Харків-
ської обл. Учитель. заарештований 22 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), справу закрито Старосалтівським Рв 
НКвС 28 вересня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР). постановою помічника Харківського 
облпрокурора у спецсправах від 16 листопада 
1936 р. рішення Старосалтівського Рв НКвС 
скасовано, справу повернено на дослідуван-
ня, рішення в справі відсутнє.

єфимцев тимофій дмитрович народив-
ся 1914 р. у с. Новоолександрівка Облас-
ті війська Донського. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ТЕЦ ХТз. заарештований 
12 квітня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 17 травня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

єфРеменко григорій леонтійович на-
родився 1912 р. у с. Семенівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у сел. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. без певних занять, за фахом 
слюсар. заарештований у залі очікування ст. 
Люботин півд. залізниці 4 червня 1937 р. 
Оп ДТв ГУДб НКвС ст. Люботин за те, 
що порожніми пляшками цілив у портрети 
тт. Леніна і Сталіна (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 

і лінсудом півд. залізниці 8 жовтня 1937 р. за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував у Хабаровському краї. 
Хабаровським крайсудом 23 квітня 1940 р. 
(ст. 59 п. 3 КК РРФСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років. Реабілітований 12 травня 1992 р.

єфРемов євлампій іванович народив-
ся 1900 р. у с. Ростопчино Тульської губ. 
Росіянин, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у Харкові. безробітний. заарешто-
ваний 19 березня 1935 р. вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. півд. залізниці за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
прокурором харківської дільниці півд. заліз-
ниці 31 травня 1935 р. (ст. 226 КпК УСРР) зі 
звільненням з-під варти.

єфРемов яків кузьмич народився 
1913 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1929—
1935 рр. член вЛКСМ. Служив у м. Миргород 
Миргородського р-ну Харківської обл. Чер-
воноармієць 75-го арт. полку. заарештований 
8 грудня 1936 р. за антирад. троцькістську 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
ХвО 7 лютого 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у північзалізничтабі у Комі АРСР. 
Реабілітований 18 серпня 1992 р.

єхало порфирій іванович народився 
1896 р. у с. Гнидівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Гнидівка Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ІпРз. 
заарештований 21 серпня 1935 р. за антирад. 
агітацію і участь у к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 10 лютого 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ. Ухвалою верховного 
Суду УСРР від 25 березня 1936 р. злочин пе-
рекваліфіковано на ст. 5412 КК УСРР, строк 
покарання зменшено до 3 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 11 травня 1990 р.

Ж

Жак-ЗлатогоРська софія львівна на-
родилася 1900 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. єврейка, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживала у Харкові. Секре-
тар-стенографістка Головхімтресту. заареш-
тована 26 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 

особливої наради при НКвС СРСР від 26 жов-
тня 1936 р. позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Розстріляна 10 червня 1938 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 11 травня 1938 р. Реа-
білітована 16 червня 1989 р. і 28 травня 1956 р.

Жалдак григорій опанасович див. ЖЕЛ-
ДАÊ (Жàлäàê) Гðèгîð³й Оïàíàñîâèч.
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ЖаРков олександр павлович народився 
1902 р. у сел. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Шофер пожежної команди стріл. охо-
рони НКШС на ст. Лозова. заарештований 
12 листопада 1936 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим трибу-
налом прикордонної та внутрішньої охорони 
УСРР по Харківській обл. 7 січня 1937 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 2 серпня 1990 р.

ЖаРський михайло миколайович див. 
ÐАЧИНСЬÊИЙ (Жàðñüêèй) Ìèõàйлî Ìèêîлà-
йîâèч.

ЖдамаРов федір кирилович народив-
ся 1908 р. у с. єфремівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
2 листопада 1935 р. за антирад. фашистську 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 31 січня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 27 листопада 1991 р.

Жданов андрій семенович народився 
1880 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Оргінструктор 
райжитлоспілки Дзержинського р-ну м. Хар-
кова. заарештований 1 серпня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 2 листопада 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 29 листопада 1994 р.

Жебко костянтин єгорович народився 
1912 р. у с. буди Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта середня, 
позапарт., у 1927—1931 рр. член вЛКСМ. 
Служив у м. житомир Київської обл. Черво-
ноармієць військової частини 1596. заарешто-
ваний 7 квітня 1935 р. як член к.-р. угрупу-
вання троцькістського напрямку (ст. 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом 8-го стріл. 
корпусу 13 червня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 27 квітня 1994 р.

Желдак (Жалдак) григорій опанасович 
народився 1892 р. у с. Михайлівка Лебе-
динського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, партійність не-
відома. проживав у с. Гайдари зміївського 
р-ну Харківської обл. завідувач підсобного 
господарства ХДУ. У 1931 р. розкуркулений 
та висланий на Урал. заарештований 11 лис-

топада 1935 р. як член к.-р. організації та 
антирад. агітацію (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
19 лютого 1936 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі. Далекосхідним су-
дом по північсхідтабу і Далекосхідному краю 
1 липня 1937 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
9 вересня 1937 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 22 серпня 1937 р. Реабіліто-
ваний 3 грудня 1957 р., 17 листопада 1993 р. 
і 21 квітня 1992 р.

Желеников ілля петрович народив-
ся 1891 р. у с. пеневичи жиздринського 
пов. Калузької губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«Комсомолець» у Лозівському р-ні Харків-
ської обл. Робітник радгоспу «Комсомолець». 
заарештований 25 березня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 25 серп-
ня 1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
Реабілітований 1 червня 1990 р.

ЖелєЗняк борис Ушерович народився 
1908 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з кустарів, освіта неповна серед-
ня, позапарт., у 1930—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Нормувальник вироб-
ничих майстерень Харківського технікуму 
промислового транспорту. заарештований 
20 червня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
19 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. У 1949 р. проживав у с. Олексіївка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Майстер 
промартілі «Металоштамп». заарештований 
5 травня 1949 р. як член антирад. організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при МДб СРСР від 
26 жовтня 1949 р. висланий на поселення до 
Красноярського краю. На засланні перебував 
у сел. Абакан Красноярського краю. працю-
вав будівельником Абаканського райкомбіна-
ту. звільнений від заслання у 1954 р. помер 
21 червня 1973 р. у Харкові. Реабілітований 
26 вересня та 6 травня 1989 р.

Жемайтіс адольф йосифович наро-
дився 1885 р. у с. Ляховичи Свенцянсько-
го пов. віленської губ. Литовець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1923—1935 рр. 
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член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Хвбз. заарештований 26 липня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у бєльському вТТ в Амурській обл. Реабіліто-
ваний 8 лютого 1963 р.

ЖиволУп тимофій сергійович народив-
ся 1882 р. у с. Гнидівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гнидівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Комірник 
центрального складу ІпРз. заарештований 
3 липня 1935 р. Тв ГУДб НКвС Донецької 
залізниці як член нелегальної релігійної сек-
ти, поширення к.-р. чуток про можливу війну 
(ст. 5410 КК УСРР), а 28 серпня 1935 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 січня 1936 р. за антирад. агітацію на 
3 роки висланий до Казахстану. Реабілітова-
ний 14 листопада 1989 р.

Жигаленко григорій миколайович на-
родився 1904 р. у с. Ярошівка прилуцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1933 рр. 
член вКп(б). Служив у м. Сталінград Ста-
лінградської обл. Командир батареї 31-го арт. 
полку 31-ї стріл. дивізії, старший лейтенант. 
заарештований 20 травня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5810 КК РРФСР) 
і військовим трибуналом північнокавказь-
кого військокругу 7 вересня 1937 р. (статті 
5810 ч. 1, 182 ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки і позбавленням військо-
вого звання «старший лейтенант». Термін 
покарання відбував у воркуттабі. На 1967 р. 
проживав у с. біличі Святошинського р-ну 
Київської обл., працював завгоспом 3-ї райлі-
карні жовтневого р-ну м. Києва. Реабілітова-
ний 19 квітня 1967 р.

Жигилій андрій андрійович народився 
1917 р. у с. Мануйлове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ з 1931 р. 
проживав у Харкові. Робітник заводу. за-
арештований 26 вересня 1936 р. за підпал 
колгоспного хліба (ст. 75 ч. 3 КК УСРР), 
справу закрито Нововодолазьким Рв НКвС 
26 липня 1937 р. (ст. 198 КпК УРСР).

Жидик василь григорович народився 
1910 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., до 1929 р. член 
вЛКСМ. проживав у м. Красноград Крас-
ноградського р-ну Харківської обл. Робітник 

ковбасної фабрики. заарештований 5 берез-
ня 1937 р. за поширення антирад. анекдотів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 13 серпня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

ЖилевиЧ григорій михайлович наро-
дився 1898 р. у м. Новогрудок Новогрудоць-
кого пов. Мінської губ. білорус, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Сенянка Се-
нянського р-ну Харківської обл. завідувач 
Сенянської районної ощадної каси. зааре-
штований 28 жовтня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 13 березня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 27 квітня 1937 р. вирок скасовано 
(ст. 302 п. 1 КпК УРСР), справу закрито. 
звільнений з-під варти 30 квітня 1937 р.

Жилін василь васильович народився 
1919 р. у с. Машівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
велика жужманівка Козельщанського р-ну 
Харківської обл. Учень слюсаря радгоспу 
при біофабриці № 17. заарештований 26 бе-
резня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 8 липня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у зМУ. Реабілітова-
ний 7 грудня 1993 р.

Жилін микола максимович народився 
1894 р. у с. Олексіївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., до 1936 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. берека Олексіївсько-
го р-ну Харківської обл. Рахівник берецької 
МТС. заарештований 21 вересня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 11 лютого 1937 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 2 роки. Реабілітований 10 квітня 
1959 р.

Жилін Роман іванович народився 1910 р. 
у с. вільхуватка вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у минулому член вЛКСМ. Слу-
жив у с. Лучки Михайловського р-ну Дале-
косхідного краю. Червоноармієць 3-го стріл. 
полку. заарештований 21 березня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5810 КК РСФРР) і вій-
ськовим трибуналом [Кремовського укріпра-
йону Далекосхідного краю] 28 травня 1935 р. 
виправданий.
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ЖитомиРський мойсей якимович 
народився 1900 р. у м. Мелітополь Мелі-
топольського пов. Таврійської губ. єврей, 
з міщан, освіта початкова, позапарт., у 1923—
1928 і 1929—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник вагоноремонтного заводу 
трамвайного тресту. заарештований 26 лип-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. 
позбавлений волі у в’язниці на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у Челябінській та 
златоустівській в’язницях, північсхідтабі. 
звільнений з-під варти 6 серпня 1946 р. На 
1949 р. проживав у м. Охтирка Охтирського 
р-ну Сумської обл. бухгалтер заводу № 11. за-
арештований 5 травня 1949 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 3 вересня 1949 р. як член антирад. 
троцькістської організації та антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) висланий на 
поселення до Красноярського краю, де і пе-
ребував у сел. Ангарка єнісейського р-ну та 
сел. захарівка Казаченського р-ну. Реабіліто-
ваний 11 травня 1956 р. та 23 травня 1989 р.

ЖихаРев василь іванович народився 
1902 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піски Із-
юмського р-ну Харківської обл. Слухач між-
районної колгоспної школи. заарештований 
23 січня 1937 р. за к.-р. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 78 КК УСРР), справу закрито проку-
ратурою Ізюмського р-ну 26 травня 1937 р. 
(ст. 226 ч. 1 КпК УРСР).

Жицький федір петрович народився 
1890 р. у с. Шкляри Олькуського пов. Ке-
лецької губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Старший по-
жежник заводу «Червоний хімік». заарешто-
ваний 5 червня 1937 р. за підготовку дивер-
сійного акту (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР), 
а 27 червня 1937 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд, справу закрито по-
мічником Харківського облпрокурора в спец-
справах 5 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР).

ЖмУРко микита герасимович народив-
ся 1887 р. у м. Охтирка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, соціальне похо-
дження невідоме, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. пічник ливарного цеху 
ХТз. У 1933 р. постановою президії Охтир-
ського райвиконкому позбавлений права ко-
ристування землею. заарештований 17 грудня 
1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 

УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
25 січня 1935 р. позбавлений волі у зМУ на 
3 роки з пораженням у правах на 2 роки. Реа-
білітований 21 квітня 1994 р.

ЖовтобоРодова олена андріївна на-
родилася 1917 р. у с. заоскілля Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживала 
у с. заоскілля Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Друкарка політвідділу Кислівського рад-
госпу. заарештована 4 листопада 1935 р. за 
к.-р. роботу (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 7 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджена на 3 роки позбавлення волі 
у вТТ. Реабілітована 14 листопада 1994 р.

Жолоб іван степанович народився 
1897 р. у с. Морозівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Морозівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. У 1931 
і 1932 рр. майно конфісковано. Ремонтний 
робітник ст. Ізюм Донецької залізниці. за-
арештований 5 січня 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Красний Лиман Донецької 
залізниці 23 січня 1935 р. за недоведеності об-
винувачення (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

ЖоРник тимофій леонтійович народив-
ся 1900 р. у с. вільшана Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшана 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 27 липня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 31 жовтня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

ЖУк григорій іванович народився 1906 р. 
у с. Мала Рибиця Суджанського пов. Кур-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Угроїди Крас-
нопільського р-ну Харківської обл. Робітник 
Угроїдівського цукрозаводу. заарештований 
27 травня 1937 р. як член антирад. сектант-
ської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

ЖУк максим павлович народився 1897 р. 
у с. Мала Рибиця Суджанського пов., Кур-
ської Українець, із селян, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у сел. південний 
Харківського р-ну Харківської обл. викла-
дач підготовчих курсів 2-го Харківського ме-
дичного інституту. заарештований 29 липня 
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1937 р. як член к.-р. націонал-фашистської 
терористичної організації (статті 548 через 
ст. 17, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківської обл. 19 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата розстрілу невідома. 
Реабілітований 21 листопада 1958 р.

ЖУковін іван пилипович народився 
1907 р. у с. Севрюково бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, позапарт., 
у минулому кандидат у члени вКп(б). прожи-
вав у Харкові. без певних занять. заарештова-
ний 10 січня 1935 р. за антирад. висловлюван-
ня (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 червня 1935 р. за 
антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

ЖУковська-білецька ірина олек-
сандрівна народилася 1908 р. у м. Чугуїв 
зміївського пов. Харківської губ. Росіян-
ка, із службовців, освіта середня, позапарт., 
у 1924—1927 рр. член вЛКСМ. проживала 
у Харкові. Домогосподарка. заарештована 
20 червня 1935 р. за належність у 1927 р. 
до нелегальної групи троцькістської молоді 
та к.-р. троцькістську діяльність (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 10 листопада 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджена на 3 роки позбав-
лення волі у віддалених вТТ. Реабілітована 
11 травня 1990 р.

ЖУпаненко пантелій карпович наро-
дився 1898 р. у с. Отрадне Кубанської обл. 
Українець, із селян, освіта вища, до 1935 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. викла-
дач школи червоних старшин. заарештований 
21 жовтня 1935 р. як член к.-р. націоналіс-
тичного угруповання та к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 20 квітня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 180 ч. 2 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 27 липня 1956 р.

ЖУРавель іван васильович народив-
ся 1881 р. у с. Коротич Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коротич 
Харківської приміської зони. Селянин-одно-
осібник. заарештований 17 лютого 1935 р. за 
ст. 5410 КК УСРР, справу закрито Спв ХОУ 
НКвС 20 березня 1935 р.

ЖУРавель карпо володимирович наро-
дився 1902 р. на хут. Диптани зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. Дип-
тани зміївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Хпз. заарештований 15 лютого 1935 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу 

закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
21 серпня 1935 р. (ст. 197 ч. 1 КпК УСРР).

ЖУРавель семен степанович народився 
1891 р. у с. Ржавець Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Карачівка 
Харківської приміської зони. Робітник Хпз. 
заарештований 9 травня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 2 ро-
ки. На 1961 р. проживав у сел. покотилівка 
Харківського р-ну, пенсіонер. Реабілітований 
27 вересня 1961 р.

ЖУРавльов олександр олександрович 
народився 1912 р. у м. богодухів богоду-
хівського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. працівник Управління 
Донецької залізниці. заарештований 6 лис-
топада 1934 р. як член к.-р. терористичного 
угрупування (ст. 5411 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 25 лютого 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 5 років. Термін покарання відбував 
у місцях ув’язнення Далекосхідного краю. 
Розстріляний 22 грудня 1937 р. за ухвалою 
трійки УНКвС по Далекосхідному краю від 
1 грудня 1937 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

ЖУРавський костянтин іванович на-
родився 1905 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1927—1934 рр. член вКп(б). Робітник 
Хпз. заарештований 16 серпня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 20 листопада 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 17 грудня 1936 р. 
вирок Харківського облсуду скасовано, спра-
ву закрито (ст. 302 п. 1 КпК УСРР).

ЖУРливий микола митрофанович на-
родився 1899 р. у с. Гулевичі волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
у 1926—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Секретар жовтневого райкому 
Кп(б)У м. Харкова. заарештований 16 грудня 
1936 р. як член к.-р. троцькістсько-терорис-
тичної організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 березня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією май-
на. Розстріляний 9 березня 1937 р. у Москві. 
Реабілітований 14 листопада 1957 р.
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З

Забицький марко леонтійович наро-
дився 1888 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Старі 
валки валківського р-ну Харківської обл. 
Чоботар. заарештований 30 липня 1937 р. за 
поширення провокаційних чуток та збері-
гання текстів пісень к.-р. націоналістичного 
змісту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 9 червня 1989 р.

ЗабУдько олексій митрофанович на-
родився 1904 р. у с. Гнидівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1927 рр. член 
вЛКСМ. проживав на ст. Ізюм Донецької 
залізниці. Майстер паровозного цеху ІпРз. 
заарештований 19 липня 1936 р. як член 
троцькістського к.-р. угруповання, та к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 25 жовтня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
помер 27 листопада 1941 р. у [сел. Усть-
Омчуг Хабаровського краю]. Реабілітований 
6 травня 1994 р.

Завадовський гліб сергійович наро-
дився 1890 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Росіянин, 
із дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Економіст Гідроміськшляхбуду. 
заарештований 8 жовтня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 27 травня 1937 р. виправданий за 
недоведеності обвинувачення. заарештований 
2 грудня 1937 р. за шкідницьку діяльність 
і к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 25 травня 
1938 р.

Завадовський михайло самсонович 
народився 1913 р. у с. Іскрівка полтавсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Старий Люботин Харківської приміської 
зони. помічник рахівника колгоспу «Червона 
долина». заарештований 7 листопада 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 1 квітня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 29 листопада 1994 р.

ЗавгоРодня євдокія петрівна наро-
дилася 1878 р. у с. Гнидівка Ізюмського пов. 

Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Домогос-
подарка. заарештована 24 липня 1935 р. за 
зв’язок з нелегальними релігійно-сектан-
ськими організаціями (ст. 5410 КК УСРР), 
а 28 серпня 1935 р. звільнена з-під варти на 
підписку про невиїзд. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 7 січня 1936 р. за 
антирад. агітацію вислана на 3 роки до Казах-
стану. Реабілітована 14 листопада 1989 р.

ЗагнеР франц антонович народився 
1882 р. у м. Гузов блонського пов. варшав-
ської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1917—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник три-
котажної фабрики. У 1929 р. під слідством 
органів ДпУ УСРР як член троцькістської 
організації, справу закрито ухвалою особливої 
наради при колегії ОДпУ від 17 листопада 
1929 р. заарештований 23 жовтня 1936 р. як 
колишній керівник бєлгородської троцькіст-
ської організації та зв’язки з харківськими 
троцькістами (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
4 серпня 1937 р. (статті 588, 5811 КК РРФСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 серпня 1937 р. 
у Москві, похований на Донському кладови-
ще. Реабілітований 28 грудня 1957 р.

ЗагоРУйко андрій васильович наро-
дився 1895 р. на хут. подоли Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник вагонної дільниці ім. Кагано-
вича ст. Купянськ-Сорт. Донецької залізниці. 
У 1931 р. майно конфісковано. заарештова-
ний 21 вересня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом До-
нецької залізниці 23 грудня 1936 р. засудже-
ний на 3 роки тюремного ув’язнення з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
9 червня 1993 р.

ЗагоРУйко григорій антонович наро-
дився 1899 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
ст. Люботин півд. залізниці. Табельник ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
30 грудня 1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 

ч. 1 КК УСРР) і ухвалою спеціальної трійки 
лінсуду півд. залізниці від 7 лютого 1935 р. 
позбавлений волі у концтаборі на 5 років з об-
меженням громадських прав. На 1960 р. про-
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живав у м. Люботин Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 6 липня 1960 р.

ЗагоРУйко дем’ян андрійович народив-
ся 1901 р. у с. Таранівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Черговий 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештованим 
не був, під слідством вДТв ГУДб НКвС ст. 
Лозова з 3 лютого 1936 р. за недбале ставлен-
ня до службових обов’язків, яке призвело до 
аварії (ст. 5630 п. «а» КК УСРР), справу за-
крито транспортним прокурором Донецької 
залізниці 4 травня 1936 р. за недоведеності 
обвинувачення (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

ЗагоРУлько терентій степанович наро-
дився 1904 р. у с. Манжелія Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, у 1925—1931 рр. кандидат у чле-
ни вКп(б), у 1931—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. викладач Харківсько-
го поліграфічного інституту. заарештований 
8 вересня 1936 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у бамтабі у м. Свободний 
Хабаровського краю. Розстріляний 3 липня 
1938 р. за ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Далекосхідному краю від 26 березня 
1938 р., місце розстрілу невідоме. Реабілітова-
ний 10 жовтня 1958 р.

ЗагРебельний микита павлович на-
родився 1874 р. у с. Матвіївка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Матвіївка богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Сторож гуртожитку Мар’їнського 
відділення Улянівського радгоспу. заарешто-
ваний 30 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 22 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

ЗагУРа віталій данилович народився 
1914 р. у м. Херсон Херсонської губ. Укра-
їнець, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник ХСІ. 
заарештований 4 березня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 22 травня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 10 серпня 1963 р.

ЗадніпРянський семен тихонович 
народився 1900 р. у с. Ков’яги валківського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Ков’яги валків-
ського р-ну Харківської обл. Головний кон-
дуктор кондукторського резерву ст. Харків-
Сорт. півд. залізниці. заарештований 8 лис-
топада 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 21 січня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 21 квітня 1994 р.

ЗадоРоЖний павло федотович наро-
дився 1880 р. у с. Крисине богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кри-
сине богодухівського р-ну Харківської обл. 
Тесля. У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
17 лютого 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) висла-
ний до північного краю на 3 роки. На заслан-
ні перебував у м. Усть-Сисольськ, у 1931 р. 
втік. заарештований 30 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 14 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 18 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 липня 1960 р.

ЗадУбеРо дмитро максимович наро-
дився 1891 р. у с. Супрунівка провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1925—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Директор відділення богодухівської 
філії Держбанку. заарештований 19 вересня 
1935 р. за службу в УГА, боротьбу проти Чер-
воної армії, бандитизм і листування з роди-
чами закордоном (ст. 5413 КК УСРР), справу 
закрито богодухівським Рв НКвС 26 грудня 
1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

ЗаЖигаєв федір григорович народив-
ся 1915 р. у м. Харбін, Китай. Росіянин, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник палацу піоне-
рів. заарештований 6 червня 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної групи та за терористич-
ні наміри (статті 548 через ст. 17, 549 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

Заїка григорій петрович народився 
1906 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Робітник 
ХТГз. заарештований 9 лютого 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
а 8 березня 1939 р. звільнений з-під варти на 
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підписку про невиїзд. Харківським облсудом 
15 травня 1939 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину.

Заїка олена євдокимівна народилася 
1875 р. у с. Студенок Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживала у с. Яремівка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Селянка-одноосібниця. 
У 1932 р. позбавлена виборчих прав. У 1934 р. 
під слідством Ізюмського Рв ХОв ДпУ за 
антирад. агітацію, організацію релігійної гро-
мади. заарештована 28 липня 1937 р. як член 
к.-р. релігійної організації «істинно право-
славних» (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 14 серпня 1937 р. позбавлена 
волі у вТТ на 10 років. померла в ув’язненні, 
дата і місце смерті невідомі. Реабілітована 
1 березня 1989 р.

Зайцев андрій петрович народився 
1903 р. у с. Сеща Рославського пов. Смолен-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1923—1930 рр. член вЛКСМ. 
проживав у сел. Есхар Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Начальник котельного цеху ДЕС 
№ 2. заарештований 11 липня 1937 р. за шкід-
ництво та зберігання портрету тов. Троцько-
го (статті 547, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 10 грудня 
1937 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) за-
суджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1957 р.

Зайцев григорій артемович народився 
1899 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт., до 1928 р. член вКп(б). Робітник 
заводу ім. Косіора. заарештований 4 берез-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 13 червня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Реабілі-
тований 25 квітня 1989 р.

Зайцев онисим павлович народився 
1899 р. у с. верхнє бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу «Серп і молот». за-
арештований 27 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 23 листопада 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 42 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

ЗайЧенко михайло іванович наро-
дився 1907 р. у Харкові. Українець, з робіт-

ників, освіта середня, позапарт., у 1924—
1933 рр. член вЛКСМ. Служив у Київській 
обл. Курсант радіокурсів військової частини 
1628. заарештований 14 січня 1935 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і військовим трибуналом військової частини 
3099 Укрвійськокругу 15 лютого 1935 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 26 серпня 1993 р.

ЗайЧик лев ілліч народився 1901 р. 
у м. Городея Мінської губ. єврей, з торговців, 
освіта вища, у 1932—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник танкового 
відділу заводу № 183. заарештований 25 лип-
ня 1937 р. як член к.-р. шкідницької органі-
зації (статті 547, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 10 грудня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до вМп з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

Зак макс соломонович народися 1902 р. 
у м. Сморгонь Ошмянського пов. віленської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник артілі «Ремонт 
взуття». заарештований 28 лютого 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 21 червня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі. Розстріляний 30 березня 1938 р. 
у копальні воркута в Комі АРСР за ухвалою 
трійки при НКвС по Архангельській обл. 
від 11 січня 1938 р. Реабілітований 26 квітня 
1989 р.

ЗакаРян павло Зотович народився 
1896 р. у м. Артвин Артвинського пов. Ку-
таїської губ. вірмен, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. бу-
фетник ст. Лосеве півд. залізниці. заарешто-
ваний 2 липня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
роботу (статті 5410, 5411 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 15 січня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував на Колимі. 
Реабілітований 24 січня 1959 р.

Закке володимир петрович народився 
1910 р. у м. Туккум Туккумського пов. Кур-
ляндської губ. Латиш, з робітників, освіта се-
редня, член вКп(б) з 1932 р. проживав у сел. 
Рогань Харківського р-ну Харківської обл. 
Льотчик-інструктор 9-ї школи військових 
льотчиків. заарештований 21 червня 1937 р. 
за антирад. агітацію та позазаконне зберіган-
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ня зброї (статті 5410 ч. 1, 196 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 17 вересня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 548 через ст. 17, 196 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки 
і позбавленням звання «лейтенант запасу». 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де помер 4 вересня 1942 р. Реабілітований 
3 серпня 1966 р.

Залевський антон флоріанович на-
родився 1902 р. на хут. Гурмин заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
дмитрівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1936 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР і про-
курора СРСР 5 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 21 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 6 травня  
1963 р.

ЗалоЗних єрмолай юхимович народив-
ся 1888 р. у с. Александровка Рильського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Настень-
ківка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
22 січня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 8 квітня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

ЗалУцький олександр якович народив-
ся 1907 р. на ст. бирзолове Херсонської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт., у 1928—1935 рр. член вЛКСМ. 
проживав у м. Шахти північнокавказького 
краю. Начальник експлуатаційного відділу 
шахтинського відділення Азовчортрансу. ви-
ключений з інституту як син репресованого. 
заарештований 26 червня 1935 р. ДТв ГУДб 
НКвС північнокавказької залізниці за анти-
рад. агітацію серед студентів ХАДІ (ст. 5410 
КК УСРР) і 3 липня 1935 р. направлений 
до Харкова в розпорядження Тв УДб ХОУ 
НКвС. Справу закрито транспортною про-
куратурою півд. залізниці 29 серпня 1935 р. 
за недоведеності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

Замахаєв яків петрович народився 
1900 р. у с. Шаталовка воронезької губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у сел. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. Інженер-економіст планово-
виробничого відділу ДАРДз № 2. заарешто-

ваний 6 вересня 1936 р. як член к.-р. троць-
кістської групи та троцькістську діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
27 січня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 100 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
постановою президії верховного Суду УРСР 
від 18 листопада 1955 р. судимість знято. Реа-
білітований 24 травня 1961 р.

ЗамоРський андрій петрович наро-
дився 1912 р. у с. Черкаський бишкин змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1934 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Робітник Рибтресту. заарештований 12 верес-
ня 1936 р. за антирад. висловлювання у не-
тверезому стані (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 8 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 9 червня 1992 р.

ЗапаРа андрій петрович народився 
1888 р. у с. велика Данилівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. велика 
Данилівка Харківської приміської зони. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 3 червня 
1935 р. за антирад. агітацію та як член анти-
рад. секти (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 19 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
10 грудня 1992 р.

ЗапаРа іван петрович народився 1890 р. 
у с. велика Данилівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. велика Данилівка 
Харківської приміської зони. Селянин-одно-
осібник. заарештований 4 червня 1935 р. за 
антирад. агітацію та як член антирад. секти 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 19 листопада 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у віддалених вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 10 грудня 
1992 р.

Запашний тимофій степанович наро-
дився 1901 р. у с. Старочеремушне Курської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Архітектор Союз-
траспроекту. заарештований 5 лютого 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичного угрупування 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці 29 червня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 5 листопада 1957 р.
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ЗаРвенко костянтин миколайович, на-
родився 1903 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. Робітник ХЕМзу. заарештований 
22 липня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. На 1960 р. 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
трактороскладального заводу. Реабілітований 
29 вересня 1992 р.

ЗаРемба валер’ян іванович народився 
1885 р. і проживав у Харкові. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1930—
1933 рр. кандидат у члени вКп(б). Машиніст 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. заарештований 30 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 14 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
14 червня 1958 р.

ЗаРембо євген леонідович народився 
1888 р. у с. Гути богодухівського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із дворян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. завід-
увач складу відділу збуту Хпз. заарештований 
27 грудня 1934 р. як член к.-р. організації 
та розповсюдження прокламацій з закликом 
до вбивства рад. керівників (статті 548, 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 15 травня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411, 105, 170 п. «г» 
КК УСРР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ. Ухвалою Найвищого Суду 
УСРР від 17 червня 1935 р. з обвинувачення 
виключено ст. 5411 КК УСРР. Реабілітований 
26 листопада 1992 р.

ЗаРецький бенціон Рувимович наро-
дився 1913 р. у м. Харбін, Китай. єврей, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
17 червня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь Німеччини та к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
16 травня 1989 р.

ЗаРУдня (Заруднєва) анастасія іванівна 
народилася 1880 р. у с. Колонтаїв богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українка, із се-
лян, неписьм., позапарт. проживала у с. Ко-
лонтаїв Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 9 Січня. заарештована 
8 липня 1935 р. за підбурювання до вбивства 
малолітньої доньки парторга колгоспу та спе-

куляцію сільгосппродуктами (статті 138 через 
ст. 20, 67, 127, 548 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 3 берез-
ня 1936 р. виправдана за недоведеності складу 
злочину.

Засипко федір петрович народився 
1915 р. у с. берестове бердянського пов. 
Таврійської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вЛКСМ з 1930 р. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Курсант всеукраїнської школи ЦК 
ЛКСМУ. заарештований 12 листопада 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 28 лютого 1936 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
У 1950 р. під слідством УМДб по запорізькій 
обл. за антирад. діяльність. На 1957 р. прожи-
вав у м. запоріжжя запорізької обл., робітник 
каменедробильного заводу № 1. Реабілітова-
ний 1 лютого 1957 р.

Заславський юхим шулемович наро-
дився 1895 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з робітників, 
освіта незакінчена вища, у 1914—1920 рр. член 
РСДРп(м), у 1922—1924 рр. кандидат у чле-
ни РКп(б), у 1924—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор бурякотресту. 
У 1921 р. заарештований за політичні переко-
нання, рішення в справі відсутнє. заарешто-
ваний 19 січня 1937 р. як член троцькістської 
терористичної організації (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 липня 1937 р. (ст. 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до вМп з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 8 липня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 26 грудня 
1956 р.

ЗатУла юхим семенович народив-
ся 1898 р. у с. Олександрівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1928—1929 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав на ст. 
Куп’янськ-Сорт. північно-Донецької заліз-
ниці. Робітник депо станції. заарештований 
29 липня 1937 р. за антирад. діяльність (стат-
ті 547, 548 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
13 березня 1959 р.

ЗаУбеРеР франц йосифович народив-
ся 1904 р. у відні. Австрієць, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1924—
1926 рр. член компартії Австрії, у 1928—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
працівник товариства пролетарського туриз-
му. На час арешту начальник табору альпі-
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ністів Харківського відділку Туристсько-екс-
курсійного управління вЦРпС у Чегемській 
ущелині. заарештований 8 серпня 1937 р. 
НКвС Кабардино-балкарської АРСР як член 
троцькістсько-терористичної диверсійної 
шпигунської організації (статті 546, 548, 549, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 січня 1938 р. за к.-р. 
діяльність висланий за межі СРСР. Реабіліто-
ваний 28 листопада 1989 р.

ЗахаРов іван арсентійович народився 
1903 р. у с. Іванківці проскурівського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, член вКп(б) з 1927 р. проживав 
у Харкові. Старший авіатехнік військової час-
тини 1579. заарештований 15 червня 1935 р. 
за шпигунство на користь польщі (ст. 546 КК 
УСРР), ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 1 листопада 1935 р. справу закрито. 
звільнений з-під варти 10 листопада 1935 р. 
Розстріляний 17 грудня 1937 р. у [м. вінниця] 
за ухвалою трійки УНКвС по вінницькій обл. 
від 20 вересня 1937 р.

ЗахаРов пилип іванович народився 
1887 р. на хут. Локонський Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Аг-
роном артільного господарства 164-го полку. 
заарештований 10 жовтня 1935 р. за антирад. 
агітацію та службову недбалість (статті 5410, 
99 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 17 грудня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
99 КК УСРР) засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у віддалених вТТ. Реабілітований 
11 травня 1990 р.

Захлебин андрій олексійович народив-
ся 1904 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. Шофер 
складу № 130 ХвО, червоноармієць запасу. 
заарештований 25 серпня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
ХвО 19 вересня 1936 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
26 серпня 1993 р.

ЗбиРаник матвій нилович народився 
1913 р. у с. бабичівка Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1928—1935 рр. член 
вЛКСМ. Служив у Харкові. Курсант окре-
мого батальйону зв’язку 14-го стріл. корпусу. 
заарештований 23 вересня 1936 р. як член 
к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 4 березня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Справа двічі переглядалась і ухва-

лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 14 листопада 1937 р. (статті 541 п. «б», 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 22 лютого 
1957 р.

ЗвеРховський павло григорович на-
родився 1906 р. у с. Семенівка звенигород-
ського пов. Київської губ. поляк, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1931—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Студент ХДУ. заарештований 5 квітня 1936 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
5 жовтня 1936 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у м. Котлас Архангельської обл. звільнений 
умовно-достроково 28 вересня 1943 р. про-
живав у м. Артемівськ Сталінської обл. Го-
ловний механік цегельного заводу «Червона 
гора». Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 14 листопада 1951 р. висланий 
на поселення до Красноярського краю під 
нагляд органів МДб. На 1966 р. проживав 
у м. Дивногорськ Красноярського краю. Реа-
білітований 26 грудня 1957 р.

ЗвонаРьов петро петрович народився 
1908 р. у [бахмутському пов. Катеринослав-
ської губ.]. Українець, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1924—1936 рр. член вЛКСМ. 
проживав у м. великий Токмак великоток-
мацького р-ну Дніпропетровської обл. Інже-
нер-конструктор головного конструкторсько-
го бюро заводу ім. Кірова. заарештований 
2 листопада 1936 р. як член антирад. органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 21 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою спецколегії верхо-
вного Суду УРСР від 19 грудня 1937 р. вирок 
суду скасовано, справу направлено на но-
вий судовий розгляд. підготовчим засіданням 
спецколегії Харківського облсуду 20 лютого 
1938 р. запобіжний захід замінено на підписку 
про невиїзд. Харківським облсудом 20 травня 
1939 р. виправданий. Реабілітований 11 січня 
1993 р.

ЗвонаРьов федір павлович народив-
ся 1911 р. у с. Орловка бобровського пов. 
воронезької губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1930 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник Хпз. 
заарештований 7 грудня 1936 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 16 березня 
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1937 р. засуджений на 3 роки позбавлений 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Тер-
мін покарання відбував у північзалізничтабі. 
заарештований 3 липня 1941 р. і військо-
вим трибуналом НКвС СРСР при Управлінні 
будівництва північно-печорської залізниці 
4 серпня 1941 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
засуджений на 6 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
29 листопада 1994 р.

ЗгеРський петро хомич народився 
1882 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1903—1905 рр. член 
бунду. проживав у Харкові. Гардеробник рес-
торану ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
штований 4 червня 1935 р. за к.-р. агітацію, 
зберігання і розповсюдження к.-р. літератури 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. за к.-р. 
підривну шкідницьку діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 28 груд-
ня 1937 р. у м. Магадан за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 27 вересня 1937 р. 
Реабілітований 11 жовтня і 18 квітня 1957 р.

ЗдаРевський олександр павлович на-
родився 1897 р. у с. Комиші зінківського пов. 
полтавської губ. Українець, із дворян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМзу. заарештований 5 березня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
1 червня 1936 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

Здебський ничипір якович народив-
ся 1893 р. у с. Новий бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1929 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 8 липня 1936 р. за 
к.-р. профашистську агітацію та групування 
навколо себе антирад. елементу (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 16 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 6 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Реабілітований 29 вересня 1992 р.

Зева талимон семенович народився 
1890 р. у с. Ушомир житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Са-
мійлівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу ім. газети «Известия». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-

ний 22 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 4 травня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 7 березня 1994 р.

Зевін Зіновій давидович народився 
1901 р. у м. Кам’янське Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт., у 1919—1927 
і 1930—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Старший інженер-конструктор 
ХТз. Ухвалою особливої наради при коле-
гії ОДпУ від 23 квітня 1929 р. (ст. 5410 КК 
РСФРР) позбавлений волі на 3 роки. Термін 
покарання відбував у верхньоуральськом по-
літізоляторі. звільнений достроково 30 серп-
ня 1929 р. заарештований 22 грудня 1934 р. 
як член нелегальної троцькістської організації 
(статті 542, 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 жов-
тня 1935 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Соловецькому вТТ. 
Розстріляний 2 листопада 1937 р. в урочищі 
Сандармох на 16-му км від м. Медвежогорськ 
Карельської АРСР за ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Ленінградської обл. від 9 жов-
тня 1937 р. Реабілітований 15 жовтня 1992 р. 
та 12 липня 1963 р.

ЗейфеРт фрідеберт-альберт адольфович 
народився 1910 р. у с. Акманай Таврійської 
губ. Німець, із селян, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт. проживав у с. занки зміїв-
ського р-ну Харківської обл. Культпрацівник 
3-го всеукраїнського будинку відпочинку. за-
арештований 10 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 25 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
19 травня 1995 р.

Зейц отто філіпович народився 1894 р. 
у колонії Ферстенфельд Херсонського пов. 
Херсонської губ. Німець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМзу. заарештований 3 листопада 
1935 р. за антирад. агітацію та поширен-
ня провокаційних чуток (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 2 лютого 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 19 березня 1992 р.

Зелений василь степанович народив-
ся 1907 р. у м. Лебедин Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник заводу «Серп і молот». зааре-
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штованим не був, під слідством УДб ХОУ 
НКвС з 19 квітня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 17 травня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 11 травня 1990 р.

Зелений іван сергійович народився 
1888 р. у м. Лебедин Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Артист ансамблю бандуристів ім. Шевчен-
ка. заарештований 7 липня 1937 р. як член 
к.-р. шпигунської організації (статті 546, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

Зеленський василь федорович наро-
дився 1869 р. у м. Сміла Черкаського пов. 
Київської губ. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1899—1903 рр. 
член РСДРп. проживав у Харкові. пенсіо-
нер. заарештований 24 квітня 1935 р. за к.-р. 
настрої та розмови про падіння рад. влади 
в Україні (ст. 546 КК УСРР), справу закри-
то Ов УДб ХОУ НКвС 17 червня 1935 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

Зеленський йосиф лук’янович наро-
дився 1892 р. у с. Сантарка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Олександрівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кагановича. У 1933 р. за к.-р. 
агітацію висланий на 3 роки. заарештований 
2 січня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і комісією НКвС СРСР і проку-
рора СРСР 3 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 жовтня 1964 р.

Зеленський микола данилович на-
родився 1899 р. у с. Максимівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Максимівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник радгоспу ім. паризької 
комуни. заарештований 13 грудня 1935 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 4 червня 1936 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Картабі. Реабілітований 15 червня 1990 р.

Зеленський олександр прохорович 
народився 1894 р. у с. Алексєєвка [Рильсько-
го пов.] Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Робітник 

ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 28 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
та релігійну пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 15 грудня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 25 грудня 1992 р.

Зеленський олександр федорович на-
родився 1908 р. у с. забарине Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Тарасівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Чорнороб Красноградського 
садорозплідника. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 7 липня 1937 р. як розкурку-
лений і висланий у 1930 р., який втік з місця 
вислання (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у південтабі у м. Улан-Уде 
бурят-Монгольської АРСР. Реабілітований 
7 червня 1989 р.

Зеленський тимофій петрович наро-
дився 1884 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, у 1903—
1937 рр. член вКп(б). 1-й секретар Чер-
каського райкому Кп(б)У. заарештований 
19 липня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 1 вересня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до вМп з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 2 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 8 грудня 
1956 р.

Зельке едуард людвігович народився 
1901 р. у с. М’яколовичі Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Судиха Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського 
у с. Тавежня. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 21 січня 1937 р. за фашист-
ську пропаганду та антирад. діяльність (статті 
5410 ч. 2, 5411 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 26 квітня 1937 р. засуджений на 1,5 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 27 червня 1991 р.

Земляний василь якович народився 
1893 р. у с. Артільне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Студент ХДУ. заарештований 
10 червня 1936 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і військовим три-
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буналом ХвО 5 жовтня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ, за ст. 548 через ст. 17 
КК УСРР виправданий. Термін покарання 
відбував у північзалізничтабі, де помер 1 жов-
тня 1948 р. Реабілітований 26 грудня 1957 р.

Земов михайло васильович народився 
1898 р. у с. юрмиське Камишловського пов. 
пермської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1919—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач пивного складу. за-
арештований 20 листопада 1935 р. за прихову-
вання служби в армії Колчака під час вступу 
в партію (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), 10 грудня 
1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито прокурором Чу-
гуївського р-ну 28 грудня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР) зі скасуванням підписки про 
невиїзд.

ЗемЧихін прокопій іванович народився 
1898 р. у м. Шахти Черкаського окр. Облас-
ті війська Донського. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник взуттєвої фабрики № 5. 
заарештований 14 жовтня 1936 р. за троць-
кістські терористичні наміри, що висловлені 
в приватній розмові, за що був доставлений 
до оперпункту (ст. 548 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 1 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 22 березня 1990 р.

ЗеновиЧ вячеслав іванович народився 
1912 р. у м. Ліда Лідського пов. віленської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта незакінче-
на вища, позапарт. проживав у Харкові. Сту-
дент ХХТІ. заарештований 5 травня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу 
закрито прокурором у спецсправах 23 жовтня 
1935 р. за станом здоров’я підслідного (ст. 5 
КпК УСРР).

Зимницький іван якович народився 
1915 р. у с. Мороховець Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Черво-
ний Липецького р-ну Харківської обл. Робіт-
ник радгоспу ім. постишева. заарештований 
30 липня 1937 р. як соціально небезпечний 
елемент і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 квітня 1989 р.

ЗінгеР олександр михайлович народив-
ся 1907 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з робітників, 

освіта початкова, позапарт., у 1930—1935 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник Хвбз. У 1927 р. під слідством 
Кременчуцького окрвідділу ДпУ УСРР як 
член к.-р. троцькістської організації. зааре-
штований 9 липня 1937 р. як член к.-р. троць-
кістського угруповання та к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 30 груд-
ня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 3 жовтня 1991 р.

ЗінгеРман ісак наумович народився 
1895 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврей, із службовців, освіта не-
закінчена вища, позапарт., у 1916—1919 рр. 
член РСДРп(м), у 1920—1929 і 1931—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник планово-економічного сектора Індубуду. 
У 1929 р. як член троцькістської опозиції 
ув’язнений на 3 роки до політізолятора. за-
арештований 9 квітня 1935 р. як член не-
легальної троцькістської організації та к.-р. 
троцькістську пропаганду (статті 5410 ч. 1, 
5411, 542 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 7 вересня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у м. Магадан, де помер 1938 р. Реабілі-
тований 22 червня 1989 р.

Зінов’єв володимир якович народився 
1886 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1908—1916 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів, у 1917—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Керуючий тресту «Індубуд». заарештований 
28 липня 1937 р. як член к.-р. терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 липня 1957 р.

Зінцов микола іванович народився 
1894 р. у с. піски Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт., у 1920—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник директора 
Магнітогорського металургійного комбінату. 
заарештований 29 березня 1937 р. за антирад. 
настрої (статті 5410, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 8 липня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 1 квітня 1958 р.
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ЗінЧенко сергій маркович народився 
1901 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Оглядач вагонів 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
16 грудня 1935 р. за використання портрету 
Голови РНК СРСР т. Молотова в якості мі-
шені при перевірці мисливської зброї (ст. 70 
ч. 2 КК УСРР), 30 грудня 1935 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд і лінсу-
дом півд. залізниці 13 січня 1936 р. (ст. 5410 
КК УСРР) виправданий за недоведеності об-
винувачення.

ЗінЧенко сергій прокопович народився 
1901 р. у с. Орлівка Ніжинського пов. Черні-
гівської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у с. Ко-
зача Лопань Дергачівського р-ну Харківської 
обл. завідувач педагогічної частини заліз-
ничної СШ № 45. заарештований 14 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою трійки УНКвС по Курській 
обл. від 2 грудня 1937 р. за антирад. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Картабі. Реабілітований 
21 грудня 1957 р.

Зінштейн яків беніамінович народився 
1905 р. у м. Любашівка Херсонської губ. єв-
рей, із службовців, освіта середня, позапарт., 
у 1925—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Агент з постачання фабрики «Ав-
торучка». заарештований 15 липня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито ви-
конувачем обов’язків заступника Харківсько-
го облпрокурора 12 березня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

Зіньківський данило михайлович на-
родився 1893 р. у с. Сінне богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
на ст. Солоницька півд. залізниці. помічник 
начальника станції. заарештований 31 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
17 вересня 1958 р.

Зіньковський василь михейович на-
родився 1880 р. у с. Кегичівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Тесля. заарештований 19 березня 1935 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5411 КК УСРР) і Хар-

ківським облсудом 14 вересня 1935 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
6 березня 1992 р.

Зіньковський митрофан михейович 
народився 1893 р. у с. Кегичівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. богатенька Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Чорнороб будівництва свинорад-
госпу «Кегичівка». заарештований 19 березня 
1935 р. за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 14 вересня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 6 березня 1992 р.

Зісман григорій ісайович народився 
1896 р. у с. Корявенець Климовичського пов. 
Могильовської губ. єврей, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент УКІж. 
заарештований 9 червня 1935 р. за к.-р. агі-
тацію серед студентів, антисемітські погляди, 
листування з братом, який проживав у Ні-
меччині (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 25 січня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у віддалених вТТ. Реабілітований 
19 жовтня 1990 р.

ЗлатокРилов мовша хонович наро-
дився 1907 р. у м. Двінськ Двінського пов. 
вітебської губ. єврей, з кустарів, освіта вища, 
позапарт., член вЛКСМ з 1926 р., у 1929—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Чоботар артілі ім. 19-ї річниці жовтня. за-
арештований 3 березня 1937 р. за антирад. 
агітацію та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 2 жовтня 1937 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

Злотников яків борисович народився 
1903 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Агент з заготівлі на 
будянських шамотних розробках. заарешто-
ваний 26 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 9 бе-
резня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував на Колимі. 
помер 21 січня 1942 р. в місцях ув’язнення. 
Реабілітований 17 жовтня 1988 р.

Знайко микола федорович народився  
1904 р. у с. Личкове Новомосковського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян,  
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освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. бірки Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу «Червоний велетень». 
заарештований 30 жовтня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 10 березня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 лютого 1990 р.

ЗоЗУля олександр григорович народив-
ся 1885 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт. Інженер монтажно-технічного тресту. 
заарештований 22 липня 1937 р. як член к.-р. 
монархічної організації, яка підтримувала 
зв’язки з іноземними консульствами (статті 
546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 8 вересня 1937 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

ЗолотаРьов леонтій євгенович наро-
дився 1898 р. у с. Мотузівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. заарештований 
14 червня 1937 р. Оп Тв ГУДб НКвС ст. 
Лозова півд. залізниці за антирад. розмови 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці 9 жовтня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) 
засуджений на 8 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 5 років. Термін по-
карання відбував у в’яттабі. Реабілітований 
13 липня 1990 р.

ЗолотаРьов олександр андрійович на-
родився 1911 р. у м. бобров бобровсько-
го пов. воронезької губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1927—1929 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Студент ХІІТ. заарештований 
28 квітня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
у спецскладі 14 липня 1936 р. засуджений 
на 2 роки позбавлення волі. Реабілітований 
7 грудня 1993 р.

ЗолотаРьов яків михайлович наро-
дився 1899 р. у с. Алексеєвка Корочанського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер-конструктор ХТГз. заарештований 21 ве-
ресня 1936 р. за к.-р. пропаганду та саботаж 
(статті 5410, 5411, 5414 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 16 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 2 роки. Реабі-
літований 15 серпня 1991 р.

ЗолотовеРхий федір Захарович наро-
дився 1896 р. на хут. підлужний Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав на 

хут. підлужний Ізюмського р-ну Харківської 
обл. повар їдальні Ізюмської автошколи. за-
арештований 7 серпня 1936 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 2 лютого 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 
78 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Термін покарання відбував у Сиб-
табі у м. Маріїнськ Новосибірської обл., 
звідки 18 серпня 1948 р. втік. Нарсудом Із-
юмського р-ну 30 червня 1948 р. (ст. 78 КК 
УРСР) засуджений на 2 роки позбавлення во-
лі, з об’єднанням невідбутої міри покарання 
термін склав 6 років 3 місяці і 3 дні. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 12 лютого 1949 р. 
вирок скасовано, справу повернено на новий 
розгляд і Харківським облсудом 30 червня 
1949 р. (ст. 5414 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
Реабілітований 26 січня 1990 р.

ЗолотУхін матвій іванович народився 
1892 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1934 р. член 
вКп(б). проживав у с. піщанка Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 
Крупської. заарештований 30 квітня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 8 серпня 1935 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

ЗолоЧевський яків йосифович наро-
дився 1905 р. у м. Олександрія Олександрій-
ського пов. Херсонської губ. єврей, з торгов-
ців, освіта вища, позапарт., у 1925—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інженер 
Індубуду. заарештований 26 лютого 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 21 червня 1936 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у Хабаровському краї, 
де помер 16 червня 1942 р. Реабілітований 
25 грудня 1959 р.

ЗолоЧівський олексій спиридонович 
народився 1896 р. у с. Старий Мерчик валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт., до 1927 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у сел. Есхар 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ДЕС № 2. заарештований 21 березня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 22 серп-
ня 1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Термін покарання відбував у Кар-
табі. після звільнення з-під варти проживав 
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у с. Старий Мерчик валківського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 29 грудня 1962 р.

ЗонгеР яків мойсейович народився 
1900 р. у с. прохорівка золотоніського пов. 
полтавської губ. єврей, з торговців, освіта 
середня, у 1920—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Директор навчально-ви-
робничого комбінату молоко-масляного ви-
робництва. заарештований 7 липня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 червня 1938 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі у бухті 
Нагаєва Хабаровського краю, де помер у лип-
ні 1942 р. Реабілітований 24 квітня 1989 р.

ЗоРиЧ Ростислав костянтинович, наро-
дився 1908 р. у м. зміїв зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 8 грудня 
1936 р. за нецензурну лайку на адресу партій-
них вождів тт. Леніна і Сталіна (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 4 травня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 27 червня 1991 р.

ЗоРоховиЧ йосиф-леонід маркович 
народився 1916 р. у м. Катеринослав Кате-
ринославської губ. єврей, з кустарів, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1931—1937 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
ХпІ іноземних мов. заарештований 14 черв-
ня 1937 р. як член к.-р. угрупування (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 січня 1940 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у м. Тавда Свердловської обл. звільнений 
з-під варти у 1942 р. У 1943 р. добровільно 
пішов на фронт, був важко поранений. Реабі-
літований 26 березня 1976 р.

ЗоРя свиридон андрійович народився 
1892 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник Хпз. 
заарештований 2 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
звільнений з-під варти у 1943 р. На 1961 р. 
проживав у Харкові, працював охоронцем 
на заводі. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

ЗУб никифор платонович народився 
1915 р. у с. Милівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 

освіта неповна середня, позапарт., у минуло-
му член вЛКСМ. проживав у сел. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Учень Лозів-
ського педагогічного технікуму. заарештова-
ний 21 березня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 31 січня 1938 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

ЗУб олексій григорович народився 
1901 р. у с. вільшани Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1925—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Липовий Гай Харківського р-ну 
Харківської обл. приймальник палива депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 17 грудня 1935 р. за антирад. 
агітацію та терористичні наміри щодо керів-
ництва партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 5 травня 1936 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ. 
Реабілітований 19 квітня 1994 р.

ЗУб хома андрійович народився 1905 р. 
у с. Самійлівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Самій-
лівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Чапаєва. заарештований 
11 квітня 1936 р. за к.-р. висловлювання, 
наругу над портретами вождів та побиття 
колгоспниці-ударниці (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 7 серпня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 10 серпня 1994 р.

ЗУбаРев олексій іванович народився 
1919 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
Харківського заводу електроустаткування. за-
арештований 22 липня 1937 р. як член к.-р. те-
рористичної організації та підготовку теракту 
(статті 5410, 5411, 196 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. за підготовку теракту винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1995 р.

ЗУбаРев григорій андрійович народив-
ся 1882 р. у с. верхній Салтів вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник три-
котажної фабрики. заарештований 2 листо-
пада 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), справу закрито помічником про-
курора в спецсправах 29 травня 1937 р.

ЗУбков олександр іванович народився 
1910 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
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службовців, освіта середня, позапарт. Норму-
вальник взуттєвої фабрики № 5. заарешто-
ваний 3 лютого 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито Харківською облпрокуратурою 7 квітня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

ЗУбков сергій миколайович народився 
1889 р. у м. єкатеринбург єкатеринбурзького 
пов. пермської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1920 рр. 
член партії соціалістів-революціонерів, 
у 1930—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Майстер ХТз. У 1921 р. під аре-
штом у Миколаївській губЧК як есер. за-
арештований 30 липня 1936 р. за шкідницьку 
роботу та антирад. агітацію (статті 547, 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 14 трав-
ня 1937 р. (ст. 547 КК УРСР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки і конфіскацією особистого 
майна. Реабілітований 27 лютого 1967 р.

ЗУєв іван данилович народився 1909 р. 
у стан. Тимашевська Області війська Дон-
ського. Росіянин, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., до 1935 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Курсант при-
кордонної школи НКвС № 2. заарештований 
4 березня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 2 КК УСРР), справу закрито прокурором 
прикордонної та внутрішньої охорони УСРР 
27 квітня 1935 р. (ст. 4 п. «д» КпК УСРР).

ЗУнделевиЧ іда олександрівна наро-
дилася 1902 р. у с. буцлав вілейського пов. 

віленської губ. єврейка, із службовців, осві-
та неповна середня, позапарт., у 1925—1927 
і 1931—1935 рр. член вКп(б). проживала 
у Харкові. без певних занять. під слідством 
Св ДпУ УСРР у 1929 р. як член нелегаль-
ної антирад. організації (ст. 5410 КК УСРР). 
заарештована [10 жовтня] 1936 р. за к.-р. 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 листопада 1936 р. за к.-р. діяльність 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбувала в північсхідтабі. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 13 серп-
ня 1949 р. (статті 5810, 5811 КК РРФСР) висла-
на на поселення до єнісейського р-ну Крас-
ноярського краю. звільнена 5 червня 1954 р. 
Реабілітована 24 квітня і 29 січня 1959 р.

ЗУнін анатолій-йосиф юлійович наро-
дився 1909 р. і проживав у Харкові. єврей, 
з міщан, освіта вища, позапарт., у 1929—
1937 рр. член вЛКСМ. викладач ХДУ, до-
цент. заарештований 21 січня 1937 р. як член 
к.-р. організації правих, к.-р. діяльність, куль-
тивацію ворожого ставлення до партійного 
керівництва (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
за ухвалою трійки УНКвС по Далекосхідному 
краю від 26 жовтня 1937 р., дата та місце 
розстрілу невідомі. Реабілітований 4 травня 
1956 р.

і

іваниЧУк михайло миколайович наро-
дився 1894 р. у с. пилипи провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Геолог Укргідропоекту. заарештований 
29 квітня 1937 р. як член к.-р. націонал-фа-
шистської організації УвО (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 вересня 1958 р.

іванов василь іванович народився 
1899 р. у м. псков псковської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер Харківського 
облтресту. заарештований 4 червня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спец-
колегією Харківського облсуду 23 вересня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Ре-
абілітований 11 березня 1990 р.

іванов василь якимович народився 
1894 р. у с. Дудчани Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт., до 1930 р. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник ХЕМзу. У 1931 р. 
під слідством ДпУ УСРР як член к.-р. орга-
нізації СвУ. заарештований 18 грудня 1934 р. 
за к.-р. діяльність (статті 542, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. після звільнення з-під варти про-
живав у м. щербаков Ярославської обл. пра-
цював робітником на автобазі волгобуду. Ре-
абілітований 7 червня 1989 р.

іванов віктор євгенович народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Асистент Харківського НДІ метрології 
та стандартизації. заарештований 24 квітня 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
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СРСР від 27 серпня 1935 р. позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. після звільнення 
з ув’язнення проживав у м. Ухта Комі АРСР. 
Реабілітований 25 травня 1989 р.

іванов гаврило олександрович наро-
дився 1893 р. у с. прохорівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Машиніст депо ст. Основа півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством Оп Тв 
ГУДб НКвС ст. Основа з 9 червня 1935 р. за 
службову недбалість, що призвела до аварії 
(ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
транспортною прокуратурою півд залізниці 
14 жовтня 1935 р. за недоцільності притяг-
нення до кримінальної відповідальності (ст. 5 
КпК УСРР).

іванов григорій іванович народився  
1893 р. у м. Севастополь Феодосійського 
пов. Таврійської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта середня спеціальна, член вКп(б) 
з 1929 р. проживав у Харкові. виконувач 
обов’язків начальника цеху ХвРз. заарешто-
ваний 16 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 2 березня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 31 серпня 1937 р. за відсут-
ності складу злочину.

іванов іван антонович народився 
1884 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Май-
стер депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 20 грудня 1936 р. 
як член троцькістської к.-р. шкідницької ор-
ганізації, шкідницьку діяльність і к.-р. про-
паганду (статті 5411, 5630 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 30 серпня 1937 р. (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією майна. Розстріляний 13 груд-
ня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 20 жов-
тня 1956 р.

іванов лев сергійович народився 
1904 р. у м. Сочі Сочинського окр. Чорно-
морської губ. Росіянин, із військовослуж-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Учень навчального комбінату півд. 
залізниці. заарештований 29 січня 1935 р. за 
к.-р. розмови і терористичні помисли (ст. 5410 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 2 берез-
ня 1935 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 17 лютого 1965 р.

іванов михайло якович народився 
у с. Криштопівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, у 1929—1937 рр. член вКп(б). 
Служив у м. владивосток приморського 
краю. Командир взводу 19-го батальйону 2-ї 
бригади ппО Тихоокеанського флоту, лей-
тенант. заарештований 16 липня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР) і військовим трибуналом Тихооке-
анського флоту 29 жовтня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки і позбавленням вій-
ськового звання «лейтенант». Реабілітований 
19 грудня 1996 р.

іванов олексій олексійович народився 
1875 р. у м. Кельце Келецької губ. Росіянин, 
із [міщан], освіта середня, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Сторож ІпРз. заарештований 21 червня 
1937 р. як член секти баптистів, який про-
водив к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і трійкою УНКвС по Донецькій обл. 31 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Дата та місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 20 грудня 1958 р.

іванов степан іванович народився 
1904 р. у с. Мерчик валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Ков’яги валківського р-ну Харківської 
обл. вантажник ст. Харків-Тов. півд. залізни-
ці. заарештований 30 квітня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 28 травня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ. Реабіліто-
ваний 22 липня 1994 р.

іванов федір петрович народився 
1908 р. у с. єфремівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
у минулому член вЛКСМ, у 1932—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у с. єфремівка Олек-
сіївського р-ну Харківського обл. Секретар 
КНС. У 1929 р. майно конфісковано. зааре-
штований 9 листопада 1929 р. за підпалення 
збіжжя з метою зриву хлібозаготівлі (ст. 548 
КК УСРР), справу закрито Харківським ок-
рвідділом ДпУ 19 травня 1930 р. за недо-
веденості обвинувачення (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР) зі звільненням з-під варти. проживав 
у Харкові. Учень Харківського електротехні-
куму півд. залізниці. заарештований 29 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 14 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у бамтабі у м. Свободний Ха-
баровського краю. У 1939 р. отримав авторські 
свідоцтва на винаходи. Ухвалою президії вер-
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ховної Ради УРСР від 11 серпня 1948 р. суди-
мість знято. Реабілітований 31 серпня 1956 р.

іванЧенко дем’ян ілліч народився 
1887 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Андріївка бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1933 р. за невиконання плану хлі-
бозаготівлі засуджений на 4 роки позбавлення 
волі з заміною на 6 місяців примусових робіт. 
заарештований 26 вересня 1936 р. як член 
релігійної групи «тихоновців» та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 13 червня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. Розстріля-
ний 8 травня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 23 квітня 1938 р. Реабілітова-
ний 30 березня 1989 р. і 29 грудня 1963 р.

іванЧенко яків павлович народився 
1892 р. у с. Дружківка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1917 р., у ми-
нулому член ЦвК СРСР, нагороджений орде-
ном Леніна. проживав у Харкові. Керуючий 
тресту «Трубосталь». заарештований 21 трав-
ня 1937 р. у м. Свердловськ Свердловської 
обл. за антирад. діяльність (статті 587, 588, 589, 
5811 КК РРФСР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 8 серпня 1938 р. засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 8 серпня 1938 р. у Сверд-
ловську. Реабілітований 8 грудня 1956 р.

іванЧУк іван карпович народився 
1893 р. у с. Красна Слобода путивльського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Майстер Котломонтажу. заарештований 
21 червня 1937 р. як член к.-р. групи (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 12 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 21 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 вересня 1957 р.

іванютенко микола матвійович на-
родився 1902 р. у с. Слюзівка Хорольського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Слю-
зівка Оболонського р-ну Харківської обл. 
Механік весело-подолянської МТС. зааре-
штований 22 березня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Оболонським райпрокурором 3 травня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

івасенко-гаРмаш іван якович наро-
дився 1895 р. у с. Істороп Лебединського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт., у 1918—1920 рр. член партії 
боротьбистів, у 1920—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у радгоспі «Червона нива» у бого-
духівському р-ні Харківської обл. Агроном 
радгоспу. заарештований 13 грудня 1936 р. як 
член боротьбистської троцькістської терорис-
тичної організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 листопада 1937 р. (статті 548, 5410, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 21 квітня 1989 р.

іваЩенко дмитро федорович наро-
дився 1888 р. у с. Красиве павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Красиве Олексіївського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Котовського. зааре-
штований 6 листопада 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 27 березня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з позбавленням 
прав на 1 рік. Реабілітований 22 липня 1994 р.

іваЩенко костянтин іванович наро-
дився 1898 р. у с. Ялканка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Крама-
торськ Донецької обл. Робітник заводу ім. 
Сталіна. У 1930 р. розкуркулений і висланий 
до північного краю. заарештований 30 липня 
1937 р. барвінківським Рв НКвС за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 березня 1989 р.

івлєв володимир данилович народився 
1903 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Машиніст депо «жовтень» ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештованим не був, під 
слідством Тв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці з 23 квітня 1935 р. за шкідництво на 
залізниці (ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УСРР), спра-
ву закрито транспортною прокуратурою півд. 
залізниці 7 травня 1935 р. за недоцільності 
притягнення до кримінальної відповідальнос-
ті (ст. 5 КпК УСРР).

івЧенко андрій семенович народився 
1913 р. у с. буди Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. Служив у с. петрівка 
Гросулівського р-ну Одеської обл. Черво-
ноармієць 17-го окремого хімічного взводу 
Тираспольського укріпрайону. заарештова-
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ний 20 липня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом 6-го стріл. корпусу КвО 11 жовтня 
1937 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 29 квітня 1940 р. строк ув’язнення 
знижено до 4 років з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 26 серпня 1993 р.

івЧенко микита петрович народився 
1870 р. у с. Царедарівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
панютине Лозівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав і висланий за межі 
України. На засланні перебував у м. вологда. 
заарештований 5 серпня 1935 р. за втечу з міс-
ця вислання, справу закрито УДб ХОУ НКвС 
21 серпня 1935 р. (на підставі директиви 
НКвС СРСР №116941 від 25 липня 1935 р.).

івЧенко олександр микитович наро-
дився 1908 р. у с. Царедарівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 28 липня 1937 р. як виходець 
з куркульської родини, к.-р. настрої та анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 17 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі. Реабілітований 24 червня 1960 р.

ігнатенко андрій юхимович народив-
ся 1901 р. у м. Лохвиця Лохвицького пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
планового відділу Облхарчопромспілки. за-
арештований 25 квітня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та к.-р. троцькіст-
ську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 3 листопада 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 16 лютого 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Даль-
буду від 3 лютого 1938 р., місце розстрілу не-
відоме. Реабілітований 18 серпня 1956 р.

ігнатенко максим петрович народив-
ся 1873 р. у с. Григорівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Григо-
рівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1929 р. за к.-р. ді-
яльність висланий до північного краю на 

3 роки. На засланні перебував у м. Архан-
гельськ Архангельської обл. заарештований 
30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 29 листопа-
да 1989 р.

ігнатенко михайло юхимович наро-
дився 1900 р. у м. Ромни Ромнівського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Головний бухгалтер проектзаводтрансу. 
заарештований 25 квітня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістської організації та к.-р. троць-
кістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 3 листопада 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі, де помер 1937 р. Реабілітова-
ний 18 серпня 1956 р.

ігнатенко тетяна яківна народилася 
1900 р. у с. піски Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українка, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1929—1934 рр. член вКп(б). про-
живала у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. завідувач бібліотеки залізничного 
клубу ім. Чубаря. заарештованою не була, під 
слідством ДТв ГУДб НКвС Донецької заліз-
ниці з 19 лютого 1935 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 15 травня 1935 р. 
як член к.-р. троцькістського угруповання 
заслана на 3 роки до м. Уфа башкирської 
АРСР. заарештована 3 червня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність у минулому (ст. 5810 
КК РСФРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 27 травня 1936 р. позбавлена 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бувала у північсхідтабі. Реабілітована 6 верес-
ня 1957 р.

ігнатьєв василь васильович народився 
1886 р. у с. воргол єлецького пов. Орловської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. вантажник ст. 
Харків-Тов. півд. залізниці. заарештований 
23 вересня 1935 р. за антирад. агітацію, по-
ширення провокаційних чуток к.-р. змісту та 
дискредитацію окремих заходів партії та уряду 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
9 листопада 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у Картабі. Карагандинським облсу-
дом 30 січня 1938 р. (ст. 79 ч. 2 КК РРФСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі. по-
мер 1 серпня 1942 р. у Карагандинській обл. 
Реабілітований 10 серпня 1966 р.
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ідЗинський абрам григорович наро-
дився 1913 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1930—1931 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
всеукраїнського інституту державної торгівлі. 
заарештований 24 березня 1935 р. як член 
к.-р. угруповання та к.-р. агітацію (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
17 грудня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 6 травня 1993 р.

ієвенко григорій костянтинович наро-
дився 1911 р. у с. Костів валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. Служив у Харкові. 
Червоноармієць 3-го полку зв’язку. зааре-
штований 26 лютого 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і військовим трибуна-
лом 14-го стріл. корпусу 25 березня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у Дальтабі у м. владивосток Далекосхідного 
краю. Реабілітований 12 січня 1990 р.

ізбрехт юліус михайлович народився 
1886 р. у с. Рисовате вінницького пов. по-
дільської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. велика Черне-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1932 р. за розвал роботи 
і шкідництво у колгоспі ув’язнений до конц-
табору на 3 роки. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 21 січня 1937 р. за про-
фашистську пропаганду, зустрічі з німецьким 
консулом та проведення заходів щодо ство-
рення к.-р. організації (статті 544, 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 25 липня 
1937 р. виправданий. заарештований 20 січня 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по  Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. (статті 
546, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. помер 13 вересня 1938 р. 
у Харківській в’язниці. Реабілітований 31 бе-
резня 1989 р.

іЗгУР ілля юхимович народився 1881 р. 
у м. березино Ігуменського пов. Мінської 
губ. єврей, з кустарів, освіта вища, позапарт., 
у 1917—1918 рр. член організації «поалей 
Ціон», у 1928—1934 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Учитель еспе-
ранто школи № 62. заарештований 21 жовтня 
1936 р. як член к.-р. закордонної троцькіст-
ської організації есперантистів (ст. 5411 КК 
УСРР), направлений спецконвоєм до Києва 

в розпорядження УДб НКвС УСРР і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 3 верес-
ня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 3 вересня 1937 р. у Киє-
ві. Реабілітований 19 березня 1959 р.

ілюхін семен іванович народився 
1915 р. у с. Мілова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Шебелин-
ка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Робітник радгоспу «п’ятигорськ». заарешто-
ваний 10 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 4 січня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі. Реабілітований 26 червня 1995 р.

ільєва лідія юріївна народилася 1901 р. 
у м. Херсон Херсонської губ. єврейка, з [служ-
бовців], освіта вища, позапарт., у 1922—
1934 рр. член вКп(б). проживала у Харкові. 
Коректор книжкової фабрики ім. петров-
ського. заарештована 9 липня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 4 листопада 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала у північсхідтабі, де померла 17 бе-
резня 1944 р. Реабілітована 24 червня 1988 р.

ільєнко михайло пилипович народився 
1908 р. у с. велика Лепетиха Мелітопольсько-
го пов. Таврійської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта середня, позапарт., у 1931—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Контр-
олер ХТз. заарештований 1 листопада 1936 р. 
як член к.-р. фашистської організації (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 19 квітня 1937 р. (ст. 5 КпК УРСР).

ільїнський свирид іванович народив-
ся 1893 р. у с. волобуївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. волобуївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Доброволець». заарештований 
30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

ільЧенко петро давидович народив-
ся 1910 р. у с. Артемівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. ві-
зник Каналтресту. заарештований 12 люто-
го 1935 р. за антирад. висловлювання під 
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час підготовки траурного мітингу з приводу 
смерті т. Куйбишева (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 червня 1935 р. за антирад. агітацію ор-
ганів НКвСданий під гласний нагляд органів 
НКвС за місцем проживання. Реабілітований 
29 листопада 1989 р.

ільяшевський іван макарович на-
родився 1885 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1919—1924 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. Рахівник громадського хар-
чування об’єднання трестів. заарештований 
19 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську агіта-
цію та позазаконне зберігання зброї (статті 
5410 ч. 1, 196 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 19 січня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Ухтпечтабі. Реабілітова-
ний 31 січня 1963 р.

імас олександр давидович народився 
1900 р. у м. Кишинів Кишинівського пов. 
бессарабської губ. єврей, із службовців, осві-
та вища, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у Харкові. Уповноваженний До-
нвугілля у м. Сталіне Сталінської обл. за-
арештований 20 травня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської підривної організації (статті 
547, 5411КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 13 вересня 1937 р. (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки і конфіскацією особистого майна. 
Ухвалою президії верховного Суду УРСР 
в спецколегії від 13 травня 1938 р. вирок 
скасовано, справу передано на новий розгляд 
зі стадії досудового слідства. 11 січня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито райвідділенням НКвС 
26 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
скасуванням підписки про невиїзд.

інгеР (інгр) вільгельм народився 1910 р. 
у відні. Австрієць, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1927—1934 рр. член ав-
стрійської соціал-демократичної партії. про-
живав у Харкові. Робітник патефонного заво-
ду, учень вечірнього технікуму шуцбундівців. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 1 червня 1937 р. висланий за межі СРСР. 
заарештований [11 серпня 1937 р.] і ухвалою 
від 20 вересня 1937 р. попереднє рішення 
змінено і як соціально небезпечний елемент 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Ухтіжемтабі. Реабіліто-
ваний 21 квітня 1989 р.

іосилевиЧ хацкель гершович народив-
ся 1898 р. у м. видики Тельшевського пов. 

Ковенської губ. єврей, з робітників, осві-
та середня, у 1930—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у м. вінниця вінницької обл. за-
ступник керуючого тресту будматеріалів. за-
арештований 20 вересня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 березня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. з 1944 р. проживав у м. Магадан, 
працював у міськкомунвідділі Дальбуду МвС 
СРСР. Реабілітований 9 липня 1956 р.

іофін (йофін) мойсей цалілович наро-
дився 1890 у м. Шум’ячи Климовичивського 
пов. Могильовської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Агент радгоспу ім. Чапаєва у с. Мохнач 
Чугуївського р-ну Харківської обл. заарешто-
ваний 25 серпня 1936 р. за вихвалення Троць-
кого (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 23 грудня 1936 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. помер 1949 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 січня 1990 р.

ісаєв олексій ісайович народився 
1887 р. у с. Тисяцьке [Новоторжського пов. 
Тверської губ.]. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1918—1919 рр. член 
РКп(б). проживав у с. Гнидівка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник держмлина 
№ 55. заарештований 28 січня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 5 серпня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

ісак йосиф павлович народився 1890 р. 
у с. Найдаш Австро-Угорської імперії. Румун, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. павловолуйськ Онуфріївсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 
Косіора. заарештований 18 вересня 1936 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 28 лютого 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 20 квітня 1990 р.

ісаков гаврило федорович народився 
1894 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, у 1917—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Голова Харківського 
облсуду. заарештований 27 липня 1937 р. як 
член к.-р. терористичної організації правих 
(статті 5411, 548 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
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вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 26 вересня 1991 р.

ісиков микола сидорович народився 
1893 р. у с. Ямпіль Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. високий 
Харківського р-ну Харківської обл. Комер-
ційний ревізор вантажної служби Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 22 липня 
1937 р. за розкрадання соціалістичної влас-
ності (постанова ЦвК і РНК СРСР «про 
охорону майна державних підприємств…» від 
7 серпня 1932 р.) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до роз-
стрілу. Розстріляний 4 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 лютого 1958 р.

ісип архип трохимович народився 1909 р.  
у с. велика Маячка Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Карабущи-
не Кегичівського р-ну Харківської обл. Чор-
нороб радгоспу «Кегичівка». заарештований 
27 червня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), 19 листопада 1936 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд 
і Харківським облсудом 29 квітня 1937 р. ви-
правданий.

ісиЧенко георгій Романович народився 
1906 р. у Харкові. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. Інженер 
ІпРз. заарештований 7 липня 1937 р. як член 
шпигунської організації та антирад. агітацію 
(статті 541 п. «а», 549, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР і прокурора СРСР 14 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 29 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 грудня 1958 р.

ісиЧенко дмитро Романович народився 
1911 р. у Харкові. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ 
з 1930 р. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІпРз. заарешто-
ваний 8 липня 1937 р. як член шпигунської 
організації та підривну роботу на виробництві 
(статті 541 п. «а», 549, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 14 жовт-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 22 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 грудня 1958 р.

істомін мирон петрович народився 
1893 р. у с. с. Тернова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тернова 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Селянин-

одноосібник. заарештований 8 червня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської організації (статті 
546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 19 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 листопада 1957 р.

ісьєміні абрам аронович народився 
1906 р. у м. Новоолександрівськ Новоолек-
сандрівського пов. Ковенської губ. єврей, із 
священнослужителів, освіта початкова, по-
запарт., у минулому член вЛКСМ, у 1930—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Агент з постачання науково-дослідної гідро-
технічної лабораторії. заарештований 4 бе-
резня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 3 червня 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито УДб ХОУ НКвС 23 черв-
ня 1937 р. за недостатності доказів.

іЩенко ілля степанович народився 
1901 р. у с. Новомиколаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. єлиза-
ветівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Добробут». заарештований 
14 жовтня 1936 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР 
і Харківським облсудом 13 березня 1937 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 15 червня 1990 р.

іЩенко федір пантелійович народився 
1909 р. у с. Яковівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. До-
бровілля близнюківського р-ну Харківської 
обл. Тракторист Добровільської МТС. за-
арештований 22 квітня 1936 р. за ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР і Харківським облсудом 20 червня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

іЩенко харитон пилипович народився 
1898 р. у с. Яковівка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Яко-
вівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Челюскінець». заарештова-
ний 24 грудня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 15 травня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 8 квітня 1994 р.

іЩУк єрофій филимонович народився 
1893 р. у с. богушівка Луцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта ви-
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ща, позапарт., у 1924—1927 рр. член КпзУ. 
проживав у Харкові. Учитель залізничної 
СШ № 9. заарештований 14 червня 1937 р. 
як член УвО, який зв’язаний з польської 
дефензивою та засланий до СРСР для про-
ведення к.-р. діяльності (статті 546, 5410, 5411 

КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР І. М. Леплевського 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 червня 1966 р.

й

йолобов петро петрович народився 
1905 р. на ст. знам’янка єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Українець, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Машиніст депо «жовтень» ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 3 листо-

пада 1936 р. за антирад. к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
10 травня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з пораженням у правах на рік. 
Реабілітований 24 лютого 1994 р.

к

кабак федір самсонович народився 
1898 р. у с. Куцеволівка верхньодніпровсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач навчального комбіна-
ту Союзоргобліку. заарештований 28 квітня 
1935 р. за створення у 1933 р. к.-р. угрупо-
вання, яке ставило за мету збройну боротьбу 
з рад. владою і створення Української буржу-
азно-демократичної республіки (статті 5410, 
5411, 542 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 28 жовтня 1935 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 5 років. заарештований 
УМДб Кіровоградської обл. 19 січня 1949 р. 
і ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 13 квітня 1949 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) висланий на поселення до Крас-
ноярського краю. помер 16 серпня 1953 р. 
на засланні у сел. подтьосово єнісейського 
р-ну Красноярського краю. Реабілітований 
10 жовтня 1990 р. та 10 червня 1991 р.

кабаков іван андріянович народився 
1904 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1919—
1926 рр. член вЛКСМ, у минулому кандидат 
у члени вКп(б). Старший черговий паро-
возного депо ім. Кірова ст. Основа півд. за-
лізниці. заарештований 13 лютого 1937 р. 
за шкідницьку роботу в депо (ст. 5630 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 6 вересня 
1938 р. (статті 547, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 12 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у Івдельтабі у Свердловській обл. Ухвалою 
залізничної колегії верховного Суду СРСР 
від 17 грудня 1939 р. вирок скасовано, справу 
направлено на дослідування. Справу закрито 

ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 4 берез-
ня 1941 р. за недоведеності складу злочину 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

каган ася марківна народилася 1901 р. 
у м. Любавичи Могильовської губ. єврейка, 
з робітників, освіта вища, у 1919—1936 рр. 
член вКп(б). проживала в м. золочів зо-
лочівського р-ну Харківської обл. Учителька. 
заарештована 15 листопада 1936 р. як член 
к.-р. троцькістської організації (ст. 5411 КК 
УСРР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 2 квітня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджена на 10 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна. Ухвалою особ-
ливої наради при МбД СРСР від 11 червня 
1949 р. вислана на поселення. Реабілітована 
1 жовтня 1955 р.

каганок ілля судикович народився 
1890 р. у м. переяслав переяславського пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт., у 1916—1920 член єврейської 
соціалістичної робітничої партії. проживав 
у Харкові. Старший економіст цукротресту. 
заарештований 23 лютого 1937 р. за к.-р. ді-
яльність і причетність до к.-р. підпілля (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і віськовою Колегією 
верховного Суду 1 листопада 1937 р. (статті 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 2 листопада 1937 р. у Києві. Реабілітова-
ний 13 лютого 1958 р.

кагановиЧ Рувим йосифович народив-
ся 1912 р. у м. павлоград павлоградського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з кустарів, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1929—
1937 рр. член вЛКСМ. проживав на ст. Ло-
зова півд. залізниці. помічник машиніста, до 
1 червня 1937 р. секретар комітету ЛКСМУ 
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ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
17 червня 1937 р. як член к.-р. організації та 
к.-р. диверсійну роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 5 серпня 1937 р. за відсутнос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

кадець йосиф михайлович, народився 
1900 р. у м. Ковель Ковельського пов. во-
линської губ. єврей, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1919—1920 рр. 
член УКп, у 1920—1928 і 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Учитель школи 
№ 107. заарештований 15 червня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. як член 
антирад. організації позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував в Ів-
дельтабі. помер 1 жовтня 1941 р. у с. Ягодне 
Хабаровського краю. Реабілітований 13 бе-
резня 1959 р.

каЗаков сергій павлович (справжнє — 
едельберг адріан олександрович), народився 
1900 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. Літера-
турний співробітник харківського відділення 
газети «за пищевую индустрию». У 1921 р. під 
вартою в Олександрійській в’язниці за звину-
ваченням у к.-р. діяльності на підставі наказу 
про чистку РСЧА, звільнений за недоведенос-
ті злочину. заарештований 3 жовтня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістсько-фашистській ор-
ганізації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 13 квітня 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував на Дальбуді НКвС. звіль-
нений з-під варти 10 січня 1944 р. На 1955 р. 
проживав у сел. високий Харківського р-ну 
Харківської обл., інвалід 1-ї групи. помер 
16 листопада 1992 р. у м. Сімферополь Ав-
тономної республіки Крим. Реабілітований 
30 липня 1958 р.

каЗовський борис наумович, наро-
дився 1909 р. у м. Речиця Речицького пов. 
Мінської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, у 1930—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Секретар Харківського 
обкому ЛКСМУ. заарештований 15 липня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської терорис-
тичної організації (статті 5411, 548 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
1 жовтня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 травня 1956 р.

каЗюленко олександр михайлович, 
народився 1907 р. у с. Стара Слобода Лю-
цинського пов. вітебської губ. білорус, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Слухач бухгалтерських курсів на-
вчального комбінату Наркомрадгоспів. за-
арештований 20 грудня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 9 березня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 19 квітня 1994 р.

кайда петро тимофійович, народився 
1912 р. на хут. Дудниківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1930—1935 рр. член вЛКСМ. Служив 
у Києві. Червоноармієць саперної роти вій-
ськової частини 1855. заарештований 5 червня 
1935 р. за зв’язок з членами к.-р. троцькістського 
угруповання, невдоволення службою у РСЧА, 
к.-р. агітацію проти т. Сталіна (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито військовою прокурату-
рою військової частини 1514 13 серпня 1935 р. 
(ст. 5 КпК УСРР). проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну. Харківської обл. Нормувальник 
ІпРз. заарештований 19 липня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 грудня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

кайЗеР адольф адольфович, народився 
1891 р. у м. Гляйвіц, Німеччина. Німець, з ро-
бітників, письмен., позапарт. проживав у сел. 
Мерефа Харківського р-ну Харківської обл. 
Майстер Мереф’янського склозаводу. зааре-
штований 24 червня 1937 р. за спробу диверсії 
на ст. Мерефа шляхом підкладання рейки під 
швидкий поїзд (ст. 549 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 9 жовтня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1, 
170 п. «г» КК УРСР) засуджений на 8 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 5 років. Термін покарання відбував в Ів-
дельтабі у Свердловській обл. Реабілітований 
27 червня 1991 р.

какадій самуїл сергійович, народився 
1894 р. у с. Сніжків валківського пов. Харків-
ської губернії. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. пісочин Харківсько-
го району Харківської обл. Робітник Харків-
ського маргаринового заводу. Розкуркулений. 
заарештований 22 грудня 1934 р. за антирад. 
агітацію, яка пов’язана з вбивством т. Кірова 
(ст. 5410 КК УСРР), і спецколегією Харків-
ського облсуду 2 лютого 1935 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабіліто-
ваний 14 квітня 1993 р.

калашник андрій олексійович, наро-
дився 1896 р. у с. безруки Харківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. безруки 
Харківського р-ну Харківської обл. Охоро-
нець Харківської фабрики ім. Халтуріна. за-
арештований 10 квітня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання церковників та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 16 липня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 21 липня 1994 р.

калашник максим іванович, народив-
ся 1889 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Непо-
крите Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Сороківка» у Харків-
ському р-ні. заарештований 1 травня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 3 серпня 1936 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 15 червня 1990 р.

калашник михайло фокович, наро-
дився 1902 р. у с. бригадирівка зміївсько-
го р-ну Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. бригадирівка балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1929 р. роз-
куркулений. заарештований 30 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 березня 1989 р.

калашник Роман якович, народився 
1898 р. у с. Артемівське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. базаліїв-
ка печенізького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «зоря». заарештований 31 серпня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 25 жовтня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з позбавленням прав на 2 роки. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

калашник степан михайлович, наро-
дився 1899 р. у с. богодухівка золотоніського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. пенсіонер. заарештований 28 січня 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 28 червня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у зМУ з поражен-
ням у правах на 2 роки, а 19 січня 1938 р. 
відбуття терміну покарання відстрочено на 

1 рік до 21 січня 1939 р. (ст. 385 п. 1 КпК 
УРСР). Ухвалою верховного Суду СРСР від 
29 липня 1938 р. справу повернено до спец-
колегії Харківського облсуду для термінового 
виконання. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

калашник федір данилович, народив-
ся 1909 р. у с. задонецьке зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. за-
донецьке зміївського р-ну Харківської обл. 
бригадир лісництва. заарештований 4 травня 
1937 р. за антирад. агітацію, справу закри-
то зміївським Рв НКвС 16 червня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

калиниЧенко володимир дмитрович, 
народився 1912 р. у м. богодухів богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
Служив у м. Новоград-волинський Київської 
обл. Курсант навчально-танкового батальйо-
ну 12-ї мех. бригади. заарештований 14 ве-
ресня 1936 р. за к.-р. пропаганду та прояви 
антисемітизму (статті 5410 ч. 1, 5621 ч. 1 КК 
УСРР) і військовим трибуналом 2-го кав. кор-
пусу КвО 3 листопада 1936 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 19 жовтня 
1993 р.

калиниЧенко олександр андрійович, 
народився 1901 р. у с. Старий Салтів вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1928—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник ХКз. заарештований 26 серпня 
1936 р. як член к.-р. троцькістській організа-
ції та антирад. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у табо-
рах Дальбуду. Трійкою УНКвС по Дальбуду 
20 квітня 1938 р. за участь у троцькістському 
угрупованні винесено ухвалу про розстріл. 
помер 9 травня 1938 р. у таборі копальня 
«Річка Утанац» від гострого виснаження. Реа-
білітований 13 березня 1959 р.

калиниЧенко-тРиЩенко валенти-
на андріївна, народилася 1912 р. і проживала 
у Харкові. Українка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
помічник директора школи ФзУ ХКз ім. пе-
тровського. заарештована 5 вересня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію серед учениць та 
молоді (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закри-
то ЕКв УДб ХОУ НКвС 17 жовтня 1936 р. за 
відсутності складу злочину.

калиткін андрій омелянович, народив-
ся 1904 р. у с. Троїцьке Коротоякського пов. 
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воронезької губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. павлівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Карла Маркса. заарештований 
24 липня 1935 р. за к.-р. діяльність та антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Спв УДб ХОУ НКвС 20 жовтня 1935 р. 
(ст. 197 КпК УСРР).

калістов микола іванович, народився 
1882 р. у м. Нерехта Костромської губ. Росі-
янин, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер-геолог Коксо-
хіммонтажу. заарештований 9 грудня 1934 р. 
за антирад. агітацію та причетність до к.-р. 
терористичної діяльності (статті 548, 5410 КК 
УСРР), справу закрито Ов УДб ХОУ НКвС 
19 грудня 1934 р.

калістова наталія олексіївна, наро-
дилася 1880 р. у м. Нерехта Костромської 
губ. Росіянка, з капіталистів, освіта середня, 
позапарт. проживала у Харкові. без пев-
них занять. заарештована 9 грудня 1934 р. 
за антирад. агітацію та причетність до к.-р. 
терористичної діяльності (статті 548, 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 14 березня 1935 р. позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 4 листопада 1935 р. по-
збавлення волі замінено на заборону прожи-
вання в Москві, Ленінграді, Києві, Харкові та 
Мінську на термін, що залишився. Реабіліто-
вана 14 липня 1989 р.

калістова олена миколаївна, народи-
лася 1903 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. Росіянка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала у Харкові. пе-
рекладач ХАІ. заарештована 9 грудня 1934 р. 
за антирад. агітацію та причетність до к.-р. 
терористичної діяльності (статті 548, 5410 КК 
УСРР), справу закрито Ов УДб ХОУ НКвС 
19 грудня 1934 р.

калмик антон григорович, народився 
1912 р. у с. полкова Микитівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. полкова Микитівка богодухівського р-ну 
Харківської обл. пекар первухинського буря-
корадгоспу. заарештований 20 січня 1935 р. 
за шкідницьке виготовлення хліба, антирад. 
настрої та терористичні наміри (ст. 547 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 27 травня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Реабіліто-
ваний 30 жовтня 1992 р.

калмиков микола михайлович, наро-
дився 1917 р. у с. борисівка Грайворонського 

пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Хпз. заарештований 27 січня 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
8 квітня 1937 р. засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 3 червня 1992 р.

кальмейєР ганна едуардівна, народи-
лася 1903 р. і проживала у Харкові. Німкеня, 
із службовців, освіта середня, позапарт. Се-
кретар залізничної школи № 9 на ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештована 31 липня 
1937 р. за зв’язок з консульством Німеччини 
у Харкові, к.-р. шпигунську діяльність (статті 
546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 11 травня 1938 р. за 
шпигунство вислана за межі СРСР. Реабіліто-
вана 26 липня 1989 р.

кальников ничипір григорович, наро-
дився 1888 р. у м. Костянтиноград Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Українець, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Робітник артілі «Швейпром». 
заарештований 12 листопада 1936 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УСРР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 3 червня 1937 р. за 
недоведеності обвинувачення.

калянник (калянников) іван іванович, 
народився 1911 р. у с. Дятькове брянського 
пов. Орловської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Літератор. за-
арештований 3 листопада 1936 р. як член к.-р. 
фашистської терористичної організації (статті 
5410, 5411 КК УСРР), направлений спецконво-
єм до Києва у розпорядження Спв УДб НКвС 
УСРР і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 14 липня 1937 р. (статті 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 15 липня 
1937 р. у Києві. Реабілітований 21 січня 1958 р.

камишанець павло макарович, на-
родився 1895 р. у м. вовчанськ вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нова Таволжанка Шебекінського р-ну 
Курської обл. Кравець артілі «Трудовик» 
у с. Нова-водолага Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. заарештований 27 січня 
1937 р. за к.-р. профашистську троцькістську 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 26 квітня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 21 липня 1994 р.
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камишниЧенко михайло степано-
вич, народився 1880 р. у с. Дмитрівка бєл-
городського пов. Курської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1905—1918 рр. член РСДРп(об’єднаної). 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
верстато-інструментального заводу. У 1924 р. 
під слідством ДпУ УСРР як меншовик. за-
арештований 11 червня 1937 р. як член мен-
шовицької організації та антирад. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 4 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у Карго-
польтабі. Реабілітований 5 липня 1989 р.

камфоРа арон ісакович, народився 
1897 р. у м. Креславль Двінського пов. ві-
тебської губ. єврей, з кустарів, освіта ви-
ща, у 1916—1917 рр. член бунду. проживав 
у с. першотравневе балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Дільничний агроном Гусарів-
ської МТС. заарештований 18 серпня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 22 листопада 1936 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
особливої трійки по Дальбуду від 27 лютого 
1938 р. за антирад. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував на Колимі. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 29 жовтня 1949 р. (5810 
ч. 1 КК РРФСР) висланий на поселення до 
Красноярського краю. На 1990 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1964 р., 
15 квітня 1959 р. і 13 березня 1964 р.

канаРський сергій михайлович, наро-
дився 1890 р. у варшаві. єврей, із службовців, 
освіта вища, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. Директор Харківського інституту 
радянського будівництва і права. заарешто-
ваний 23 липня 1937 р. як член к.-р. націо-
налістичної організації пОв і к.-р. діяльність 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
3 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
15 листопада 1957 р.

кандиРін пантелеймон федорович, на-
родився 1905 р. у Москві. Українець, з тор-
говців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «перемога» у вовчанському р-ні 
Харківської обл. помічник бухгалтера рад-
госпу «перемога». заарештований 4 червня 
1935 р. як член к.-р. угруповання (ст. 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 5 берез-
ня 1936 р. (статті 97, 99, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 6 років позбавлення 

волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
На 1965 р. проживав у с. білий Колодязь вов-
чанського р-ну Харківської обл., працював 
конюхом у петрівському бурякорадгоспі. Ре-
абілітований 9 жовтня 1992 р.

кандіУс георгій мусійович, народився 
1912 р. у с. Ясинувата бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1933 рр. 
член вЛКСМ. проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ІпРз. за-
арештований 28 квітня 1936 р. за поширення 
к.-р. троцькістських поглядів (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і лінсудом Донецької залізниці 10 лис-
топада 1936 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 26 липня 
1990 р.

каневський абрам григорович, наро-
дився 1906 р. у с. Яблуневе Лубенського пов. 
полтавської губ. єврей, з міщан, освіта вища, 
позапарт., у 1923—1935 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Керівник групи Дер-
жплану. заарештований 7 лютого 1935 р. як 
член к.-р. троцькістській організації (ст. 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 вересня 1935 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 23 квітня 1938 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 30 вересня 1942 р. 
за високі виробничі показники та зразкову 
поведінку звільнений з-під варти умовно-
достроково. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 18 травня 1949 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність висланий на посе-
лення. Реабілітований 20 липня 1956 р.

каневський наум (мойсей) гершо-
вич, народився 1907 р. у м. Лубни Лубенсько-
го пов. полтавської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт., член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. помічник уповноважено-
го ЕКО УДб ХОУ НКвС. заарештований 
7 лютого 1935 р. як член к.-р. троцькістській 
організації (ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 28 ве-
ресня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у м. Но-
восибірськ. Розстріляний 28 березня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
13 березня 1938 р. Реабілітований 8 січня 
1958 р. і 18 липня 1989 р.

каноРський михайло олександрович, 
народився 1896 р. у с. веселинове Ананьїв-
ського пов. Херсонської губ. Росіянин, із 
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священнослужителів, освіта середня, поза-
парт., у 1905—1906 рр. член партії соціалістів-
революціонерів. проживав у с. Старовірівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. бух-
галтер пункту «заготзерно». У 1927 р. в адмі-
ністративному порядку висланий на 3 роки. 
заарештований 23 січня 1936 р. за антирад. 
пропаганду та розпалювання національної во-
рожнечі (статті 5410, 5621 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 15 червня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5621 КК УСРР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Термін покарання відбував у Кар-
табі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

кантемиР павло петрович, народив-
ся 1898 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Харківської приміської зони. без певних за-
нять. заарештований 27 березня 1935 р. за 
к.-р. агітацію та службу в білій армії (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 липня 1935 р. висланий на 
спецпоселення до Красноярського краю на 
5 років. Реабілітований 5 вересня 1989 р.

кантоРовиЧ Рахмаїл (Рафаїл) бен-
ціонович, народився 1894 р. у м. Ракишки 
Новоолександрівського пов. Ковенської губ. 
єврей, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1932—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Не працював через інва-
лідність. заарештований 14 жовтня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), а 29 жовтня 1936 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд, справу 
закрито УДб НКвС УРСР 21 лютого 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) з анулюванням під-
писки про невиїзд.

канУнников василь сергійович, на-
родився 1899 р. у с. Студене воронезької губ. 
Росіянин, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1919 р. член РКп(б). проживав у Харкові. 
викладач Харківського робітничого універси-
тету. заарештований 9 грудня 1934 р. як член 
к.-р. організації та терористичні наміри щодо 
вождів партії та уряду (ст. 548 через ст. 17 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
28 січня 1936 р. (ст. 5410 КК УСРР) засудже-
ний на 7 років позбавлення волі у вТТ з об-
меженням прав на 3 роки. Ухвалою Найви-
щого Суду УСРР від 17 березня 1936 р. вирок 
скасовано, справу закрито. звільнений з-під 
варти 21 березня 1936 р.

канцедал (канцедалова) євдокія 
трохимівна, народилася 1891 р. у сел. жихар 
Харківського пов. Харківської губ. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживала 

у сел. жихар Харківського р-ну Харківської 
обл. Домогосодарка. У 1933 р. майно кон-
фісковано. Нарсудом 8 відділу м. Харкова 
4 листопада 1933 р. (ст. 127 ч. 2 КК УСРР) 
засуджена на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. заарешто-
вана 28 травня 1936 р. за к.-р. антирад. роз-
мови (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 3 грудня 1936 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
засуджена на 5 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 2 роки. Реабілітована 
4 липня 1991 р.

канцедал іван маркович, народився 
1876 р. у с. Новоосинове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новооси-
нове Куп’янського р-ну Харківської обл. Тес-
ля. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
31 липня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

канцедал олексій аврамович, наро-
дився 1910 р. у с. Новоосинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у с. Курилівка-Конова-
лівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
безробітний. заарештований 2 жовтня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом прикордонної та вну-
трішньої охорони УРСР по Харківській обл. 
20 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 2,5 роки позбавлення волі 
у зМУ. Реабілітований 2 серпня 1994 р.

канцеляРський кузьма григорович, 
народився 1900 р. у м. Красноярськ Краснояр-
ського пов. єнісейської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1920—
1922 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Майстер заводу № 135. заарештований 5 лис-
топада 1935 р. за те, що приховав факт участі 
в банді під час вступу до вКп(б) (ст. 180 ч. 2 
КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
5 січня 1936 р. (ст. 14 п. «а» КпК УСРР).

капітановський йосиф гесович, на-
родився 1905 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. єврей, з робітників, освіта 
вища, позапарт., у 1926—1929 рр. кандидат 
у члени Квп(б). проживав у Харкові. Інже-
нер-електрик Електропрому. заарештований 
19 листопада 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
20 травня 1937 р. як член троцькістської ор-
ганізації, який підозрюється у терористичній 
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діяльності, позбавлений волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбував у Норільтабі. 
звільнений 19 серпня 1943 р. Реабілітований 
26 травня 1956 р.

каплан Роберт львович, народився 
1904 р. у м. Дрисса Дриссенського пов. ві-
тебської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1925—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Голова артілі 
«Коопмилпром». заарештований 25 серпня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської органі-
зації та к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 26 жовтня 1936 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
8 травня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по 
Дальбуду від 23 лютого 1938 р. Реабілітований 
21 жовтня і 22 лютого 1960 р.

каплан самуїл ізраїльович, народився 
1902 р. у м. Мінськ Мінської губ. єврей, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1921—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Економіст ХТГз. заарештований 6 жовтня 
1934 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 червня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. На 1957 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

каплУн вадим леонтійович, народився 
1916 р. у с. Лука-Мовчанська Ямпільського 
пов. подільської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта неповна середня, по-
запарт., до 1935 р. член вЛКСМ. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Учень Куп’янського агроіндустріального 
технікуму. заарештований 5 квітня 1935 р. 
за антирад. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
а 10 вересня 1935 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито поміч-
ником прокурора у спецсправах 2 листопада 
1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР) з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

каплУнник давид (дімор) ісакович, 
народився 1906 р. у Києві. єврей, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт., у минулому 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМз. заарештований 26 квітня 1936 р. як 
колишній троцькіст (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у сел. 
воркута Комі АРСР. Реабілітований 11 лис-
топада 1988 р.

каплюк іван миколайович, народився 
1902 р. у с. Шаповалівка борзненського пов. 

Черніговської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, у 1932—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. помічник завідувача підсо-
бного господарства Харківського будівельного 
інституту. заарештований 14 жовтня 1935 р. 
за те, що приховав факт служби у петлюрів-
ській варті під час вступу до вКп(б) (ст. 180 
ч. 2 КК УСРР), справу закрито нарсудом 
Харківської приміської зони 25 грудня 1935 р. 
(ст. 5 КпК УСРР). На 1937 р. агент відділу 
постачання Індубуду. заарештований 26 квіт-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 24 травня 1989 р.

капсан піня борисович, народився 
1903 р. у м. Словечне Овруцького пов. во-
линської губ. єврей, із священнослужителів, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Студент ХпІ. заарештований 
27 квітня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 4 березня 1937 р. (ст. 5412 КК УРСР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 6 лютого 1959 р.

капУстін петро федорович, народився 
1910 р. у м. зіньків зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, з 1930 р. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. завідувач їдальні № 14 ст. Мере-
фа півд. залізниці. заарештований 3 серпня 
1936 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
196 КК УСРР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 19 січня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у воркуттабі у Комі АРСР. звільнений 
з-під варти 26 серпня 1944 р., працював у від-
ділі постачання комбінату «воркутауголь». 
У 1947 р. повернувся до Харкова. Інвалід ІІ 
групи. Реабілітований 20 травня 1960 р.

капУстін семен іванович, народився 
1895 р. у с. Івановка Рильського пов. Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Колонтаївка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. ворошилова. заарештований 2 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію, погрози фі-
зичного знищення голів колгоспу і сільради 
(ст. 691 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 2 грудня 1938 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР 
виправданий.

капУстник карпо порфирович, наро-
дився 1884 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт., у 1919—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у м. богодухів богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Голова артілі ін-
валідів «виробник». заарештований 21 серп-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 липня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у вологодській в’язниці. 
Реабілітований 20 липня 1989 р.

капУстянський іван назарович, на-
родився 1894 р. у Хорольському пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Учитель підго-
товчих курсів ХТІ. заарештований 25 грудня 
1934 р. як член терористичної організації та 
к.-р. діяльність (ст. 548 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
3 червня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у Картабі, 
Ухтпечтабі у сел. Чиб’ю Комі АРСР. працю-
вав на будівництві траси Усть-вим-Чиб’ю. 
помер 24 листопада 1937 р. у лазареті ОТп 
Ронча-5. Реабілітований 21 липня 1989 р.

каРабинський (корабинський) віктор 
якович, народився 1905 р. у м. Олександрія 
Олександрійського пов. Херсонської губ. 
Українець, з робітників, освіта незакінчена 
вища, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Економіст на будів-
ництві ТЕЦ. Одеським окрсудом 22 березня 
1928 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 
1 рік позбавлення волі умовно з випробуваль-
ним строком 3 роки. заарештований 12 люто-
го 1935 р. за антирад. агітацію проти держав-
ної позики, створення робітничого контролю 
та троцькістські заяви (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 7 липня 1938 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у вор-
кутпечтабі. звільнений з-під варти 11 лютого 
1939 р. за наказом НКвС СРСР № 00762 від. 
26 листопада 1938 р. і директивою НКвС 
СРСР № 38149 від 22 грудня 1938 р. Реабілі-
тований 26 червня 1989 р.

каРабУт федір іванович, народився 
1913 р. у с. Славгород Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Контр-
олер ковальського цеху ХТз. заарештований 
16 грудня 1934 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС УСРР від 21 червня 1935 р. позбав-

лений волі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 
26 червня 1989 р.

каРаванов кирило петрович, народив-
ся 1867 р. у с. Тростянець Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Машиніст компресора паро-
возного депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований у 1919 р. Харків-
ською губЧК «за штрейкбрехерство» та зраду 
інтересів робітників, які страйкували проти 
німецького режиму, справу закрито за не-
доведеності обвинувачення. заарештований 
22 липня 1935 р. як член к.-р. угруповання та 
к.-р. роботу, розповсюдження серед робітни-
ків к.-р. націоналістичних творів (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. за к.-р. 
підривну шкідницьку діяльність засланий до 
Казахстану на 5 років. Термін покарання від-
бував у с. Корніївське Каркаралінського р-ну 
Карагандинської обл., працював слюсарем 
ворошиловської МТС. заарештований 10 бе-
резня 1937 р. УНКвС по Карагандинській 
обл. і Карагандинським облсудом 10 листо-
пада 1937 р. (ст. 5810 КК РРФСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував у Картабі. Реабілітований 
18 жовтня 1989 р. і 31 січня 1956 р.

каРайценкова євдокія єфремівна, 
див. ÊАÐАЧЕНЦЕÂА (Êàðàйцåíêîâà) Єâäîê³ÿ 
Єфðåì³âíà

каРамУшко микола ксенофонтович, 
народився 1896 р. у с. Островерхівка Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, 
з торговців, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. пісочин Харківської 
приміської зони. Інженер-конструктор пром-
будпроекту. заарештований 28 січня 1935 р. 
як член к.-р. фашистської організації (ст. 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом КвО 
24 липня 1935 р. (статті 5411, 542, 548, 5410 КК 
УСРР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Термін по-
карання відбував в Усольтабі. Ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 25 травня 
1949 р. як член антирад. терористичної націо-
налістичної організації висланий на поселен-
ня до Красноярського краю. Реабілітований 
27 жовтня 1956 р.

каРасьов володимир макарович, на-
родився 1890 р. у м. задонськ задонського 
пов. воронезької губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт., у 1919—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник сектору Союзтранспроекту. заарешто-
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ваний 20 червня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
11 травня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411, 196 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 27 грудня 
1939 р. вирок лінсуду скасовано, справу пе-
редано на дослідування. Справу закрито ДТв 
УДб УНКвС по Харківській обл. 19 лютого 
1941 р.(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

каРаЧенцева (карайценкова) євдокія 
єфремівна, народилася 1880 р. у м. Короча 
Корочанського пов. Курської губ. Росіянка, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1931 р. майно конфіс-
ковано. заарештована 3 липня 1935 р. як 
керівник нелегальної релігійної секти в м. Із-
юм (ст. 5410 КК УСРР), 28 серпня 1935 р. 
звільнена з-під варти на підписку про невиїзд. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 січня 1936 р. за антирад. агітацію ви-
слана на 3 роки до Казахстану. Реабілітована 
14 листопада 1989 р.

каРкУско герш натанович, народив-
ся 1898 р. у м. вознесенськ Херсонської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник 4-ї друкарні 
Трансзалізничвидаву. заарештований 3 лис-
топада 1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
і розповсюдження троцькістської літератури 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. за-
лізниці 7 січня 1937 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 19 травня 1992 р.

каРлов георгій іванович, народився 
1910 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта неповна вища, член вЛКСМ 
з 1928 р. Студент ХАІ. заарештований 15 лис-
топада 1934 р. за виготовлення та розповсю-
дження к.-р. листівок (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 17 листопада 
1934 р. за недоведеності складу злочину.

каРмалицький опанас васильович, 
народився 1891 р. у м. Генічеськ Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Українець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1921 рр. кандидат у члени РКп(б). проживав 
у Харкові. вагар ст. Харків-Тов. півд. заліз-
ниці. заарештованим не був, під слідством 
ЕКв ХОУ НКвС з 16 червня 1936 р. за к.-р. 
розмови (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 5 серпня 1936 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 

у правах на 1 рік. Реабілітований 9 жовтня 
1964 р.

каРнацький полікарп михайлович, 
народився 1889 р. у с. Кам’яна балка балт-
ського пов. подільської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у радгоспі «Соцнаступ» у барвінківському 
р-ні Харківської обл. продавець магазину 
робкоопу. заарештований 30 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 7 вересня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 березня 1989 р.

каРпенко андрій васильович, народив-
ся 1891 р. у с. Риботень Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Охтирка 
Охтирського р-ну Харківської обл. бригадир 
3-ї вагонної дільниці ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 5 квітня 1935 р. за 
антирад. і антисемітську агітацію (статті 5410, 
5621 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
26 квітня 1935 р. (ст. 5410 КК УСРР) засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі з поражен-
ням у правах на 2 роки.

каРпенко-коломак анастасія єр-
молаївна, народилася 1901 р. у с. Миколаївка 
Маріупольського пов. Катеринославської губ. 
Українка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала у с. Краснопавлівка Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Домогосподарка. 
заарештована 16 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. організації, за підготовку теракту (статті 
548, 5411 КК УСРР), справу закрито Тв УДб 
УНКвС по Харківській обл. 29 жовтня 1936 р. 
за недоведеності обвинувачення.

каРпинська клавдія іванівна, наро-
дилася 1897 р. у м. Раненбург Рязанської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта середня, 
у 1919—1937 рр. член вКп(б). проживала 
у Харкові. завідувач відділу Харківського об-
кому Кпб(б)У. заарештована 21 січня 1937 р. 
за троцькізм (статті 5410, 5411 КК УСРР), 
справу закрито УДб ХОУ КвС 11 травня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). заарешто-
вана 18 серпня 1937 р. як член антирад. теро-
ристичної організації (статті 5410 ч. 1, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 2 жовтня 1937 р. (статті 548, 5411 
через ст. 20 КК УРСР) засуджена на 10 р. 
тюремного ув’язнення з обмеженням прав на 
5 років і конфіскацією майна. Реабілітована 
3 листопада 1956 р.

каРпіс яків самійлович, народився 
1902 р. у м. Ковно Ковенської губ. єврей, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1922—1937 рр. 
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член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник Харківського окружного будинку Черво-
ної армії. заарештований 25 березня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 
КК УРСР). покінчив життя самогубством 
31 травня 1937 р. у камері спецкорпусу ХОУ 
НКвС. похований 1 червня 1937 р. на єврей-
ському цвинтарі у Харкові. Справу закрито Ов 
УДб НКвС ХвО 21 вересня 1937 р. у зв’язку 
зі смертю підслідного (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Реабілітований 17 листопада 1956 р.

каРпо антон кирилович, народився 
1888 р. у с. вільне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Ме-
тодист Укрпостачання. У 1924 р. під слід-
ством Св ДпУ УСРР як член нелегальної 
організації (ст. 61 КК УСРР). заарештований 
1 лютого 1937 р. як член к.-р. організації та 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
20 травня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у зМУ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 8 грудня 1993 р.

каРпов олександр григорович, наро-
дився 1897 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. без 
певного місця проживання. без певних за-
нять. заарештований 20 лютого 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію серед курсантів 
школи Червоних старшин, які перебували на 
тактичних навчаннях військ ХвО у с. Гаври-
лівка Харківської приміської зони (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 7 вересня 1937 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
6 лютого 1992 р.

каРУЗін євген васильович, народився 
1891 р. у м. балта балтського пов. поділь-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Старший 
агроном радгоспу ім. 16-річчя жовтня трес-
ту приміських господарств. заарештований 
10 липня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 21 червня 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Сибтабі, де по-
мер 24 березня 1943 р. Реабілітований 21 лис-
топада 1958 р.

каРУник дмитро петрович, народив-
ся 1893 р. у с. баранове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1927—1932 рр. член 
вКп(б). проживав у с. баранове валківсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 

Леніна. заарештований 8 червня 1935 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УСРР), справу за-
крито прокурором валківського р-ну 31 груд-
ня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

касименко леонід антонович, наро-
дився 1883 р. у с. Деревеньки Льговського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. Начальник 
планово-виробничого відділу ІзОС. зааре-
штований 15 вересня 1936 р. за к.-р. погляди 
та зв’язки з особами, виключеними з партії 
(ст. 5410 КК УСРР), і Харківським облсудом 
5 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 20 квітня 1990 р.

касьянов євдоким савелійович, на-
родився 1867 р. у с. Тимошівка Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка перша петрівського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1931 р. 
висланий на Урал. заарештований 31 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1989 р.

касян яків якович, народився 1891 р. 
у с. Хитці Лубенського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, у 1917—
1919 рр. член партії соціалістів-революціо-
нерів, у 1919—1920 рр. член УКп, у 1920—
1936 рр. член вКп(б). заарештований 22 груд-
ня 1936 р. як член к.-р. троцькістської терорис-
тичної організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 жовтня 1957 р.

касяненко йосип опанасович, наро-
дився 1883 р. у с. полкова Микитівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Комірник ХЦз «Комсомолець». 
заарештований 28 квітня 1935 р. вДТв ГУДб 
НКвС ст. Харків-Сорт. півд. залізниці за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 2 червня 1935 р. виправданий 
за недоведеності обвинувачення зі звільнен-
ням з-під варти.

каталУпов петро маркович, народився 
1901 р. у с. щурівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, у 1923—1925 рр. кандидат у члени вКп(б), 
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у 1925—1937 рр. член вКп(б). Служив 
у м. Лапичи Могильовської обл. Начальник 
школи 114-го кав. полку, капітан. заарешто-
ваний 10 липня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 72 п. «а» КК бРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 30 черв-
ня 1938 р. (статті 63 п. 2, 70, 76 КК бРСР) за-
суджений до вМп з конфіскацією особистого 
майна і позбавленням військового звання 
«капітан». Розстріляний 30 червня 1938 р. 
у Мінську. Реабілітований 5 липня 1957 р.

катков матвій федорович, народився 
1912 р. у с. петровське Московської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. вахтер ХТз. за-
арештований 9 лютого 1937 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 травня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

катРеЧко опанас петрович, народився 
1901 р. у с. василенкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Но-
вий Лиман Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Кочегар майстерень зв’язку ст. Харків-
балашівка півд. залізниці. заарештований 
19 березня 1937 р. за розповідання анекдоту 
к.-р. змісту (ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 11 травня 1937 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
24 вересня 1991 р.

каУфман альберт мойсейович, наро-
дився 1898 р. у с. Чашники Лепельського 
пов. вітебської губ. єврей, з торговців, осві-
та незакінчена вища, у 1920—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Секретар Ка-
мишинського райпарткому Кп(б)У. зааре-
штований 21 липня 1937 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 14 грудня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

кац наум хлавнович, народився 1908 р. 
у м. Сморгонь Ошмянського пов. віленської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1925—1927 рр. член вЛКСМ, 
у 1931—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник 7-го шкіряного заводу. 
заарештований 25 серпня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі.
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 

від 25 жовтня 1950 р. (статті 5810, 5811 КК 
РРФСР) висланий на поселення в район Ко-
лими. Реабілітований 21 жовтня 1960 р.

кацавенко федосій григорович, наро-
дився 1879 р. у с. володимирівка Сумського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Новоморокине близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. вЛКСМ. зааре-
штований 15 березня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 17 серпня 1937 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Реабілітований 12 
жовтня 1990 р.

кацнельсон арон аронович, народив-
ся 1896 р. у м. Катеринослав Катеринослав-
ської губ. єврей, з міщан, освіта середня, 
позапарт., у 1920—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник транспорт-
ного цеху ХЕМз. заарештований 18 листопа-
да 1936 р. як член к.-р. троцькістської теро-
ристичної організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
1 квітня 1937 р. (статті 548, через ст. 17, 5411 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у в’язниці з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією особистого майна. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де помер 16 червня 1941 р.

каштелян віктор степанович, наро-
дився 1889 р. у м. Холм Холмського пов. 
Люблінської губ. Українець, з міщан, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Рахівник Куп’янської лікарні. У 1927 р. 
під слідством за к.-р. діяльність. заарешто-
ваний 28 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
16 березня 1989 р.

кеглевиЧ стефан вендельович, наро-
дився 1895 р. у с. засо-Сент-Михайл, Угор-
ське королівство Австро-Угорської імперії. 
Угорець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1919—1923 рр. член компартії Угор-
щини, у 1923—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник льотного загону 
ХАІ. заарештований 14 квітня 1936 р. за 
шпигунську діяльність на користь Німеччини 
(ст. 546 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 14 грудня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у Суздальській в’язниці. 
Розстріляний 10 вересня 1937 р. [у м. Іваново 
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Івановської обл.] за ухвалою трійки УНКвС 
Івановської обл. від 9 вересня 1937 р. Реабілі-
тований 6 березня 1962 р.

кейРіх веніамін антелевич, народився 
1903 р. у м. Теофіполь Старокостянтинов-
ського пов. волинської губ. єврей, з торгов-
ців, освіта середня, позапарт., до 1935 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
Теплотехнік Харківського пивзаводу № 2. 
У 1928 р. позбавлений виборчих прав. за-
арештований 31 серпня 1935 р. за організацію 
у 1926 р. групи сіоністів та приховування со-
ціального походження (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), 
справу закрито Харківською облпрокурату-
рою 9 жовтня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

кейсман михайло антонович, наро-
дився 1883 р. у м. у м. Шавлі Шавельського 
пов. Ковенської губ. Литовець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у м. зміїв зміївського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер банку. за-
арештований 17 квітня 1936 р. як член к.-р. 
угруповання та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
28 червня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у зМУ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

келлеР валентин георгійович, народився 
1862 р. у варшаві. Німець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у колонії 
Мар’ївка Синельниковського р-ну Дніпропе-
тровської обл. На утриманні дітей. заарешто-
ваний 23 січня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської організації та антирад. діяльність (статті 
549, 5410, 5411 через ст. 17 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
541 п. «а», 5411, 542, 549 через ст. 17 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією май-
на. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 17 липня 1937 р. розстріл замі-
нено на 10 років позбавлення волі у в’язниці 
з пораженням у правах на 4 роки. Термін 
покарання відбував у Орловській в’язниці. 
Розстріляний 11 вересня 1941 р. у м. Орел за 
вироком військової колегії верховного Суду 
СРСР від 8 вересня 1941 р. Реабілітований 
4 лютого 1958 р. і 26 липня 1990 р.

кельбан андрій іванович, народився 
1897 р. у с. Федорівка верхньодніпровсько-
го пов. Катеринославської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Києві. Керівник відділу всеукраїнської 
контори Сільгосппостачу. заарештований 
25 вересня 1935 р. як член к.-р. організації та 
антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і військовим трибуналом ХвО 22 листопада 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-

суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував у Сибтабі. Реабілі-
тований 15 жовтня 1992 р.

кельман лев овсійович, народився 
1899 р. у м. вітебськ вітебської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1926—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник взуттєвої фабрики ім. Ле-
ніна. заарештований 4 березня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. попереднє ув’язнення 
зараховано у термін покарання зі звільненням 
з-під варти.

кельпе карл якович, народився 1898 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. безробітний, за фахом інженер. 
заарештований 28 лютого 1937 р. як член 
к.-р. фашистської групи (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), Харківським облсудом 26 червня 
1937 р. справу передано на дослідування зі 
звільненням підсудного на підписку про не-
виїзд. заарештований 24 вересня 1937 р. як 
агент німецької розвідки та диверсійну діяль-
ність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР і прокурора СРСР 28 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00439 від 
25 липня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 квітня 1959 р.

кибальЧиЧ георгій васильович, на-
родився 1885 р. у м. Новгород-Сіверський 
Новгород-Сіверського пов. Чернігівської губ. 
Українець, із священнослужителів, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. юрисконсульт ІпРз. 
заарештований 29 липня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 квітня 1957 р.

киЗим василь олексійович, народив-
ся 1915 р. у с. Родзянка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Шипувате 
великобурлуцького р-ну Харківської обл. за-
арештований 1 січня 1935 р. за к.-р. погляди 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-
го облсуду 17 лютого 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

киЗима іван данилович, народився 
1894 р. у с. Олександрівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у с. Усть-педашка зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Нове життя». заа-
рештований 2 листопада 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 16 серпня 1937 р. засуджений на 2 роки 
позбавлення волі у зМУ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

киЗима іван пилипович, народився 
1916 р. у с. Рунівщина Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт., член 
вЛКСМ з 1932 р. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. Хрономе-
трист ІпРз. заарештований 28 квітня 1936 р. 
за поширення к.-р. троцькістських поглядів 
і лінсудом Донецької залізниці 10 листопада 
1936 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі. помер [1942 р.]. 
Реабілітований 26 липня 1990 р.

кийко григорій васильович, народився 
1920 р. у с. вербівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вербівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». заарештований 
10 травня 1937 р. за підготовку теракту і по-
шкодження держмайна з к.-р. метою, як член 
антирад. к.-р. організації (статті 548 і 549 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 23 липня 1937 р. виправда-
ний. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 23 грудня 1937 р. вирок ска-
совано, справу направлено на дослідування. 
Справу закрито балаклійським Рв НКвС 
24 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

килимов володимир іванович, див. 
БЕНТÊОÂСЬÊИЙ Нîâîìèð Аñêîлüäîâèч (Êè-
лèìîâ Âîлîäèìèð ²âàíîâèч).

кимаРський олександр хо-
мич, народився 1903 р. у м. Алчевськ 
Слов’яносербського пов. Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта вища, по-
запарт., у 1923—1929 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Економіст-плановик артілі 
«Універтруд». Ухвалою особливої наради при 
колегії ОДпУ від 23 квітня 1929 р. (ст. 5810 
КК РСФРР) позбавлений волі на 3 роки, 
а ухвалою від 23 серпня 1929 р. звільнений 
з-під варти достроково з дозволом вільного 
проживання на території СРСР. заарештова-
ний 26 квітня 1935 р. як троцькіст, який за-
лишився на троцькістській платформі й про-
водить к.-р. агітацію (статті 5410, 5411, 542 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 13 вересня 1935 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Соловецькому вТТ. Розстріляний 2 листо-

пада 1937 р. в урочищі Сандармох на 16-му 
км від м. Медвежогорськ Карельської АРСР 
за ухвалою трійки УНКвС по Ленінградській 
обл. від 9 жовтня 1937 р. Реабілітований 
8 квітня 1960 р.

кипаРенко василь данилович, наро-
дився 1891 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Липці 
Липецького р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1935 р. господарство частко-
во конфісковано. заарештований 19 грудня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 8 лютого 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін пока-
рання відбував у білбалттабі. Реабілітований 
14 квітня 1995 р.

киРбаба степан семенович, народився 
1895 р. у с. безлюдівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. безлю-
дівка Харківської приміської зони. Робітник 
ХЕМз. заарештований 4 вересня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 27 жовтня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 26 травня 1995 р.

киРеєв василь іванович, народився 
1900 р. у с. богданівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у 6-му 
відділенні радгоспу ім. 17-го партз’їзду близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу. Розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 31 жовтня 1936 р. за 
к.-р. діяльність та поширення провокаційних 
чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 19 лютого 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 15 червня 1990 р.

киРилова валентина олександрівна, 
народилася 1902 р. у м. Іркутськ Іркутської 
губ. Росіянка, із службовців, освіта почат-
кова, позапарт. проживала у Харкові. Теле-
графістка ХЦТ. заарештованою не була, під 
слідством Спв УДб ХОУ НКвС з 16 березня 
1935 р. за поширення к.-р. пісні про челюс-
кінців (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 8 червня 1935 р. за-
суджена на 2 роки позбавлення волі у зМУ 
умовно з випробним терміном 2 роки. Реабі-
літована 21 квітня 1994 р.

киРиЧенко семен пилипович, див. 
ЛАÐИН ²âàí Ïåòðîâèч (Êèðèчåíêî Сåìåí Ïè-
лèïîâèч).
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киРсанов петро іванович, народив-
ся 1912 р. у с. Дворічна Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у Харківській 
обл. Курсант роти зв’язку 67-го стріл. полку. 
заарештований 1 червня 1935 р. як член ан-
тирад. організації (статті 5410, 5411 КК УСРР), 
а 13 липня 1935 р. звільнений з-під варти під 
нагляд найближчого начальника. Справу за-
крито військовим прокурором 14-го стріл. кор-
пусу 15 липня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

кисельов федір георгійович, народив-
ся 1890 р. у Гороховатському пов. владимир-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. Льотчик Харківських авіа-
майстерень. заарештований 14 червня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 14 грудня 1935 р. (статті 
5410 ч. 1, 196 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
22 грудня 1967 р.

кисильов мирон єфремович (кузне-
цов кіндрат кіндратович), народився 1883 р. 
у с. Лютри єпіфанівського пов. Тульської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. без певного місця проживання. 
без певних занять. заарештований 27 серпня 
1936 р. за к.-р. терористичну агітацію серед 
колгоспників с. Рунівщина (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 24 листопада 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Реабі-
літований 25 липня 1994 р.

кисла пелагія михайлівна, народилася 
1898 р. у с. запілля Гродненського пов. Грод-
ненської губ. Росіянка, соціальне походження 
невідоме, освіта початкова, позапарт. про-
живала у Харкові. без певних занять. зааре-
штована 1 червня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 17 березня 1937 р. (статті 543, 
5410 ч. 1 КК УРСР) засуджена на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітована 20 квітня 1990 р.

кисленко микола климович, народив-
ся 1896 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1924 р. Робітник ХТз. заарештований 
1 жовтня 1935 р. за к.-р. троцькістську про-
паганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 15 листопада 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. Ухвалою 
трійки УНКвС по Далекому Сходу від 2 черв-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років з поглиненням попере-

днього терміну покарання. звільнений з-під 
варти 22 серпня 1939 р. за ухвалою УНКвС 
по Далекому Сходу від 16 серпня 1939 р. На 
1959 р. проживав у м. Черкаси Черкаської 
обл. Реабілітований 6 лютого 1959 р.

кислий порфир кирилович, народив-
ся 1888 р. у с. просяне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Опалювач бані ХКз. заарештований 2 лютого 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 червня 1935 р. висланий на поселення до 
Красноярського краю на 5 років. Реабілітова-
ний 26 червня 1989 р.

кислий сергій григорович, народився 
1905 р. у с. велика писарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. балаба-
нівка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Нічний сторож Таверівського радгоспу. заа-
рештований 25 серпня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 1 грудня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 17 січня 1994 р.

кислов пилип антонович, народився 
1897 р. у с. Миколаївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Національність невідома, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. помічник командира дивізіону 
з госпчастини 2-го окремого відомчого дивізі-
ону РСМ. заарештований 11 липня 1937 р. за 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом прикордонної та вну-
трішньої охорони УРСР по Харківській обл. 
5 листопада 1937 р. (ст. 20617 п. «а» КК УРСР) 
засуджений на 1 рік позбавлення волі у вТТ, 
але з урахуванням попереднього ув’язнення 
від подальшого відбуття покарання звіль-
нений. Реабілітований 26 листопада 1958 р.

китаєв василь ничипорович, народив-
ся 1896 р. у с. Сушинки Архангельської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1921—1927 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Робітник Хпз. заарештований 
19 лютого 1935 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 5 січня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у віддалених вТТ. Реабілітований 
19 серпня 1994 р.

китицин гаврило мусійович, народив-
ся 1890 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
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26 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 21 люто-
го 1937 р. виправданий.

кияшко олександр іванович, народив-
ся 1904 р. у Харкові. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Москві. 
Слухач курсів товарознавців Союзкультторгу. 
заарештований 31 грудня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (ст. 5810 ч. 1 КК 
РСФРР) і Московським міськсудом 7 травня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Реабі-
літований 11 жовтня 1996 р.

кім сергій петрович, народився 1899 р. 
у с. Тадень приморської обл. Кореєць, із 
селян, освіта вища, у 1922—1937 рр. член 
вКп(б). Служив у [Харкові]. Інженер бригади 
9-ї військової школи РСЧА, старший лейте-
нант. заарештований 3 червня 1937 р. як шпи-
гун однієї з іноземних держав (ст. 546 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 20 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 30 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 липня 1958 р.

кіндРатенко никодим іванович, на-
родився 1881 р. у с. Демидівка Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, письм., позапарт. Кондуктор ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 11 січня 
1936 р. за антирад. агітацію та участь у к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР), 
справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 4 бе-
резня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). На 
1941 р. робітник ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 10 вересня 1941 р. за здій-
снення диверсіного акту (ст. 549 КК УРСР), 
етапований вглиб країни і направлений до та-
бору НКвС на ст. Котлас, подальша доля не-
відома. Справу закрито жовтневим Рв МДб 
м. Харкова 14 квітня 1949 р. за відсутності 
документальних підстав для розслідування.

кіпеРман Розалія соломонівна, наро-
дилася 1898 р. у м. Умань Уманського пов. 
Київської губ. єврейка, з торговців, освіта 
неповна середня, позапарт. проживала у Хар-
кові. без певних занять, за фахом учитель ро-
сійської мови. заарештована 23 липня 1937 р. 
у м. Сочі за телеграмою УДб ХОУ НКвС як 
агент німецької розвідки, за диверсійну діяль-
ність (статті 546, 5411 КК УРСР) етапована до 
Харкова у розпорядження УДб ХОУ НКвС 
для подальшого слідства. Справу закрито УбД 
ХОУ НКвС 6 березня 1938 р. за непідтвер-
дженості матеріалів обвинувачення.

кіппеР самуїл якович, народився 
1897 р. у м. Мелітополь Мелітопольсько-

го пов. Таврійської губ. єврей, з торговців, 
освіта середня, позапарт., член молодіжної 
організації «Цейре Ціон». проживав у Хар-
кові. завідувач планового відділу видавництва 
«Мистецтво». заарештований 9 квітня 1935 р. 
за к.-р. пропаганду та зв’язок з троцькістами 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 13 вересня 
1935 р. за антирад. агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. верховним Судом Комі 
АРСР 28 січня 1944 р. (ст. 5810 ч. 2 РРФСР) 
засуджений на 10 років позбавлення волі 
з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував у Сибтабі, Ухтіжемтабі. 
звільнений з-під варти 12 вересня 1952 р. Ре-
абілітований 3 травня 1957 р.

кіпта дмитро кирилович, народився 
1909 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1932—1935 рр. кандидат у члени 
вКп(б). Служив у м. Саратов Саратовського 
краю. Курсант 4-ї прикордонної школи військ 
НКвС. заарештований 27 березня 1935 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК РСФРР), спра-
ву закрито підготовчим засіданням військово-
го трибуналу внутрішньої охорони Саратов-
ської обл. 23 травня 1935 р.

кіРов (моненберг) яків іонович, наро-
дився 1897 р. у м. Лебедин Лебединського 
пов. Харківської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Ординатор 
Харківського психоневрологічного інституту. 
заарештований 16 липня 1937 як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 жовтня 1939 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. У вересні 1946 р. повернувся 
до Харкова. працював завідувачем акушер-
сько-гінекологічного відділення валківської 
міжрайонної лікарні. заарештований 13 груд-
ня 1948 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 9 березня 1949 р. 
як член антирад. організації висланий на по-
селення. На 1957 р. проживав у с. Раздори 
Синельниківського р-ну Дніпропетровської 
обл. Реабілітований 19 жовтня 1956 р.

кіРсанов максим федорович, народив-
ся 1885 р. у с. Рило Московської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Комірник буфету ст. Лозо-
ва півд. залізниці. заарештований 22 люто-
го 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 15 січня 
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1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 26 лютого 
1938 р. вирок скасовано, справу передано на 
новий розгляд зі стадії судового слідства. вій-
ськовим трибуналом ХвО 16 серпня 1938 р. 
виправданий. Ухвалою військової колегії вер-
ховного Суду СРСР від 31 жовтня 1938 р. ви-
рок військового трибуналу скасовано, справу 
направлено на другий розгляд зі стадії су-
дового слідства. Справу закрито військовим 
прокурором ХвО 27 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

кіРх адольф якович, народився 1915 р. 
у колонії Еміліївка [Овруцького] пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Сахновщина Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Робітник 
млину № 34. заарештований 15 грудня 1934 р. 
як син куркуля, за націоналістичну німець-
ку пропаганду та відвідування німецького 
консульства (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 21 серпня 1935 р. 
(ст. 544 КК УСРР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ. Реабілітований 7 черв-
ня 1993 р.

кіРшбаУм адольф максимович, наро-
дився 1896 р. у варшаві. єврей, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. полтава Харківської обл. поденник. за-
арештований 26 січня 1935 р. за розвідувальну 
роботу на користь польщі (ст. 546 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 серпня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Реабілітований 26 червня 1989 р.

кішка тимофій васильович, народився 
1877 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1918—1929 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Чепіль балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Орджонікідзе. 
заарештований 31 липня 1937 р. як член по-
встанської к.-р. організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківської обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний у Харкові, дата розстрілу 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

класс йоганн якубович, народився 
1912 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гаврилівка барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник заготзерна. заарештова-
ний 12 липня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської терористичної організації (статті 549, 

5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
20 квітня 1989 р.

класс лоренц михайлович, народився 
1915 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у м. Дніпропетровськ Дніпропе-
тровської обл. візник артілі «промпобуттран-
спорт». заарештований 31 липня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської диверсійної органі-
зації та профашистську діяльність (статті 549, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), для подальшого 
слідства етапований до Харкова у розпоря-
дження УДб ХОУ НКвС. Особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

класс михайло михайлович, народився 
1905 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у колонії Маргаридопіль барвінківського р-ну 
Харківської обл. вантажник ст. Гаврилівка 
Донецької залізниці. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1933 р. заарештовувався як резидент к.-р. 
організації. заарештований 11 липня 1937 р. 
як член к.-р. організації та к.-р. діяльність 
(статті 547, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

класс олексій йосифович, народився 
1895 р. у с. Шамшеве павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у минулому кандидат 
у члени вКп(б). проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
пвРз. заарештований 11 лютого 1937 р. як 
член к.-р. фашистської організації (статті 549 
через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
5411, 542 через ст. 17, 549 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі у в’язниці з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією майна. помер 
в ув’язненні. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

клеєнков михайло михайлович, на-
родився 1884 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Телеграфіст ХЦТ. заарештований 11 квітня 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
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справу закрито УДб ХОУ НКвС 10 вересня 
1935 р. (ст. 197 КпК УСРР). помер 1 лютого 
1942 р. у Харкові.

клейман володимир наумович, наро-
дився 1896 р. у м. Аккерман Аккерманського 
пов. бессарабської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, у 1918—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор ХФЕІ. зааре-
штований 26 липня 1937 р. як член к.-р. ор-
ганізації правих та підривну діяльність (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито про-
курором зі спецсправ 17 серпня 1939 р. (статті 
115, 197 ч. 2 КпК УРСР).

клейман микола петрович, народився 
1916 р. у м. Херсон Херсонської губ. Німець, 
із службовців, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав м. Красноград Харківської 
обл. Тракторист механічної майстерні Крас-
ноградського с.-г. технікуму. заарештований 
24 липня 1935 р. за шкідництво (статті 754 че-
рез ст. 20 КК УСРР), а 28 липня 1935 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд, 
справу закрито Красноградською райпроку-
ратурою 20 грудня 1935 р. (ст. 5 КпК УСРР).

клейн йоганн йоганнович (іван івано-
вич), народився 1888 р. у с. Чорноглазове Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка петропавлівського р-ну Дніпропе-
тровської обл. Член колгоспу. заарештований 
28 січня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації та антирад. діяльність (статті 549, 
5410, 5411 через ст. 17 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
5411, 542, 549 через ст. 17 КК УРСР) засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у в’язниці 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією майна. помер в ув’язненні. Реабілітова-
ний 4 лютого 1958 р.

клейн фрідріх іванович, народився 
1891 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Олександрівка петропавлівського р-ну 
Дніпропетровської обл. Член колгоспу. за-
арештований 28 січня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської організації та антирад. діяль-
ність (статті 549, 5410, 5411 через ст. 17 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 18 черв-
ня 1937 р. (статті 5411, 542, 549 через ст. 17 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у в’язниці з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією майна. помер 
в ув’язненні. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

клемс отто кіндратович, народився 
1895 р. у колонії Розенталь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Німець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у с. Нестелі-
ївка Лозівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 15 березня 1937 р. 
як член к.-р. фашистської диверсійної орга-
нізації (статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 18 черв-
ня 1937 р. (статті 5411, 542 через ст. 17, 549 че-
рез ст. 17 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у в’язниці з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

клеонов йосиф семенович, народився 
1909 р. у м. Мелітополь Мелітопольсько-
го пов. Таврійської губ. єврей, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1930—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Експедитор бюро з розповсюдження книж-
кової продукції. заарештований 26 лютого 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 21 вересня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 18 квітня 1989 р.

клесова ірина андріївна, народилася 
1889 р. у с. Олексіївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянка, соціальне походження 
невідоме, неписьмен., позапарт. проживала 
у с. Олексіївка Олексіївського р-ну Харків-
ської обл. Церковний староста. заарештована 
20 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 21 листо-
пада 1935 р. засуджена на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітована 19 квітня 1994 р.

климанева ганна йосипівна, наро-
дилася 1913 р. у м. Краснокутськ богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українка, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала у м. біробіджан єврейської автономної 
обл. Домогосподарка. заарештована 28 трав-
ня 1937 р. як член троцькістської організації 
(ст. 5810 КК РРФСР), а 12 червня 1937 р. 
звільнена з-під варти на підписку про невиїзд. 
з дозволу органів НКвС виїхала до Харкова. 
постановою Ов УДб ОУ НКвС ЕАО від 
20 серпня 1937 р. склад злочину перекваліфі-
ковано на ст. 95 ч. 2 КК РРФСР, матеріали 
направлено до УДб ХОУ НКвС. Справу не 
завершено.

клименко костянтин миколайович, 
народився 1901 р. у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта вища, у 1919—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Червона Гуса-
рівка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Агроном Гусарівської МТС. заарештований 
16 грудня 1936 р. як член боротьбистської 
троцькістсько-терористичної організації 
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(статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 31 липня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) засуджений на 8 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 15 листопада 1947 р. як соціально 
небезпечний елемент висланий до Комі АРСР 
на 3 роки. після звільнення із заслання про-
живав у колгоспі «Новий путь» єсильського 
р-ну північноказахстанської обл. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 15 лип-
ня 1950 р. (статті 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) 
висланий на поселення до Кокчетавської обл. 
заарештований 4 лютого 1952 р. і Кокчетав-
ським облсудом 25 березня 1952 р. (ст. 5810 КК 
РРФСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 28 лютого 1968 р., 
18 і 28 травня 1956 р., 6 вересня 1989 р.

клименко микола якович, народився 
1916 р. у с. Олександрівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1931—1935 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. Олександрівка вал-
ківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 11 травня 1935 р. за 
складання віршів антирад. змісту та розпо-
всюдження їх серед колгоспників (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 серпня 1935 р. за к.-р. агітацію 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Котлаському вТТ, по-
тім у м. Шилка Читинської обл. На 1992 р. 
проживав у м. Фастів Київської обл. Реабілі-
тований 5 вересня 1989 р.

клименко михайло степанович, на-
родився 1894 р. у с. василівка Катеринослав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, у 1930—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Майстер ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 30 січня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 20 квітня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. Ухвалою пленуму верховного Суду 
СРСР 23 вересня 1943 р. вирок скасовано 
і справу закрито (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

климінс (моргенштейн) анатолій бог-
данович, народився 1910 р. у варшаві. єврей, 
з робітників, самоосвіта, позапарт., у 1926—
1933 рр. член компартії польщі. проживав 
у Харкові. Керівник групи тресту «півден-
житлобуд». заарештований 7 липня 1937 р. 
як член шпигунської фашистської організа-
ції (статті 5411, 546 КК УРСР), направлений 
для подальшого слідства до Києва у розпо-

рядження УДб НКвС УРСР. Комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 13 вересня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 вересня 1937 р. у Києві. Реабілітований 
19 липня 1957 р.

климов анатолій никифорович, на-
родився 1902 р. у с. покровське Староос-
кольського пов. Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у сел. Лозова Лозівського р-ну Харків-
ської обл. безробітний. заарештованим не 
був, під слідством Лозівського Рв НКвС 
з 14 вересня 1935 р. за троцькістську агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 27 березня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін по-
карання відбував в Ухтпечтабі у сел. воркута 
Комі АРСР. Реабілітований 22 липня 1994 р.

климов влас єгорович, народився 
1910 р. у с. Довге [Курської губ.]. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1933 рр. член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештований 26 квітня 
1937 р. за складання і розповсюдження анти-
рад. віршів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецко-
легією Харківського облсуду 26 липня 1937 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабілітова-
ний 23 січня 1990 р.

климов опанас миронович, народився 
1873 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. бухгалтер 
ХІІТ. заарештований 4 червня 1937 р. за анти-
рад. агітацію і прояви антисемітизму (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 27 ве-
ресня 1937 р. засуджений на 10 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у владивостоць-
кому ОТп північсхідтабу, де помер 20 серп-
ня 1938 р. Реабілітований 26 травня 1995 р.

климовиЧ василь костянтинович, на-
родився 1907 р. у м. Мінськ Мінської губ. 
білорус, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., до 1933 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник депо ст. Харків-балашів-
ка півд. залізниці. заарештований 8 грудня 
1935 р. Тв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 29 груд-
ня 1935 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений 
на 2 роки позбавлення волі у зМУ. Термін 
покарання відбував на харківській дільни-
ці будколонії особливого будівництва НКвС 
у сел. Мерефа Харківської обл. Реабілітова-
ний 17 січня 1994 р.

климЧенко григорій степанович, на-
родився 1899 р. у с. Чутівка Лубенського пов. 
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полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1937 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник заводу № 183. У 1930 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 31 липня 1937 р. за службу у білих, 
участь у банді та приховування цих фактів 
під час вступу до партії (статті 5410 ч. 1, 180 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 жовтня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 19 серпня 
1960 р.

клігеР петро борисович, народився 
1904 р. у м. Рівне Рівненського пов. волин-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта вища, 
у 1921—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник сектору партійних ка-
дрів політвідділу півд. залізниці. заарешто-
ваний 3 січня 1936 р. як член к.-р. троцькіст-
ської організації (ст. 5410 КК УСРР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 8 липня 
1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 лютого 1956 р.

клУндт елла яківна, народилася 1911 р. 
у с. Нейфельд Херсонського пов. Херсонської 
губ. Німкеня, із службовців, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживала у Харко-
ві. Медсестра 5-ї поліклініки. заарештова-
на 30 липня 1937 р. за шпигунську роботу, 
зв’язок з членами фашистської організації, 
профашистську агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 вересня 1937 р. позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбувала у північзалізничтабі у Комі 
АРСР. після звільнення з-під варти прожи-
вала у с. Сорокине Старооскольського р-ну 
бєлгородської обл. працювала акушеркою 
сільського акушерського пункту. Реабілітова-
на 8 квітня 1958 р.

клУпт георгій соломонович, народився 
1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. єврей, 
з кустарів, освіта вища, у 1921—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Управитель 
Харківської обласної контори Держбанку. за-
арештований 27 лютого 1937 р. за розкрадан-
ня державних коштів. (постанова ЦвК і РНК 
СРСР «про охорону майна державних під-
приємств, колгоспів...» від 7 серпня 1932 р.) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 грудня 1956 р.

кльова микола сергійович, народився 
1912 р. у с. заоскілля Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. заоскілля 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Куп’янськ Донецької залізниці. заарешто-
ваний 27 грудня 1936 р. за спів частівок анти-
рад. змісту (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 19 березня 1937 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 31 травня 1993 р.

клюєв митрофан панкратович, наро-
дився 1895 р. у с. Руський Орчик Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Руський Орчик зачепилівського 
р-ну Харківської обл. ветеринарний санітар 
колгоспу ім. Леніна. заарештований 22 берез-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 3 червня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

клюс григорій іванович, народився 
1918 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта неповна середня, по-
запарт., член вЛКСМ з 1935 р. Учень СШ 
№ 21. заарештований 27 травня 1936 р. за 
недонесення про к.-р. настрої (ст. 5412 через 
ст. 20 КК УСРР) і Харківським облсудом 
1 серпня 1936 р. (ст. 5412 КК УСРР) засу-
джений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. На 1988 р. 
проживав у м. Львів Львівської обл. Реабіліто-
ваний 1 червня 1990 р.

клюс іван григорович, народився 1892 р. 
у с. Лозовенька зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта середня, 
позапарт., у 1929 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Контрольний майстер заводу «Серп 
і молот». заарештований 25 травня 1936 р. за 
недонесення про к.-р. настрої (ст. 5412 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 1 серпня 1936 р. 
(ст. 5412 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 1 червня 1990 р.

клюЧка (ключко) антон (анатолій) 
васильович, народився 1906 р. у с. Циркуни 
Харківського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Циркуни Харківської примісь-
кої зони. без певних занять. заарештований 
20 березня 1935 р. як член групи «Істинно 
православних» та к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 25 жовтня 1935 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбу-
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вав у Картабі. На 1950 р. без певного місця 
проживання, без певних занять. Харківським 
облсудом 8 грудня 1950 р. (ст. 5410 ч. 2 з санк-
ції ст. 542 КК УРСР) засуджений на 25 років 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у Красноярському краї, у листопаді 
1955 р. як інвалід переведений на заслання. 
звільнений 6 квітня 1956 р.

клюЧка (ключко) сергій олексійович, 
народився 1897 р. у с. Ключки Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Циркуни Харківської приміської зони. 
Робітник радгоспу Кутузівка. заарештований 
30 січня 1935 р. як член групи «Істинно право-
славних» та к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 25 жовтня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічтабі у м. Маріїнськ Новосибірської обл.

клюЧка (ключко) яків олексійович, на-
родився 1888 р. у с. Циркуни Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Циркуни Харківської приміської зони. 
Селянин-одноосібник. заарештований 30 січ-
ня 1935 р. як член групи «Істинно право-
славних» та к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 25 жовтня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у Кар-
табі. Харківським облсудом 16 серпня 1946 р. 
(статті 5410 ч. 2, 5411 з санкції ст. 542 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі з обмеженням прав на 3 роки і конфіска-
цією майна. Реабілітований 3 березня 1964 р. 
і 11 червня 1991 р.

клюЧников георгій степанович, на-
родився 1907 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з торговців, освіта середня, позапарт., 
у 1931—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Майстер заводу різальних інстру-
ментів. заарештований 26 серпня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістській організації та анти-
рад. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Розстріляний 9 березня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
27 лютого 1938 р. Реабілітований 13 березня 
1959 р. і 10 липня 1961 р.

клюшник василь тихонович, народив-
ся 1903 р. у с. Нові Санжари Кобеляцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший агроном Хароблземуправління. за-
арештований 9 липня 1937 р. як член к.-р. 

організації та шкідницьку діяльність (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1962 р.

клюшник петро іванович, народив-
ся 1892 р. у с. Нові Санжари Кобеляцького 
пов. полтавської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт., у минулому 
член УпСР. проживав у Харкові. Лісовод, 
науковий співробітник Харківського та Ки-
ївського лісотехнічних інститутів. заарешто-
ваний 4 жовтня 1935 р. за к.-р. шкідницьку 
діяльність, приховування свого минулого під 
час Громадянської війни (статті 547, 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
23 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у відда-
лених вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 24 червня 1991 р.

кнельц йоганн йоганнович, народився 
1906 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
1 березня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
диверсійної організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 через 
ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

кнельц якоб (якуб) йоганнович, наро-
дився 1911 р. у колонії Нестеліївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове життя». зааре-
штований 20 березня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунсько-диверсійної організації (статті 
549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. 
(статті 5411, 542 через ст. 17, 549 через ст. 17 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі у в’язниці з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

книш андрій герасимович, народився 
1897 р. у с. Глоби Ковельського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1920—1921 рр. кандидат 
у члени РКп(б). проживав у Харкові. брига-
дир Хпз. заарештований 17 квітня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
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ським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 8 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. помер в ув’язненні [1938 р.]. 
Реабілітований 27 вересня 1961 р.

книш лідія іванівна, народилася 1918 р. 
у Києві. Росіянка, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у Харкові. Ро-
бітниця ХКз ім. петровського. заарештована 
1 вересня 1936 р. за к.-р. терористичну агітацію 
і за те, що називала себе троцькісткою (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 11 січня 1937 р. засуджена на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Термін покарання відбувала у пів-
нічсхідтабі. Реабілітована 10 квітня 1992 р.

книшевський григорій петрович, на-
родився 1890 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з торговців, освіта початкова, позапарт., 
у 1914—1918 рр. член партії соціалістів-ре-
волюціонерів. Службовець всеукраїнської 
контори Головтрансмашу. заарештований 
6 листопада 1934 р. як член к.-р. угруповання 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 13 травня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Ухтіжемтабі та вор-
куттабі. звільнений з ув’язнення 5 листопада 
1939 р. і вибув до м. бєлгород Курської обл. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

книшенко андрій ілліч, народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., до 
1936 р. член вКп(б). Робітник друкарні ім. 
Фрунзе. заарештований 27 жовтня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 9 березня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у Східтабі. Розстріляний 
8 травня 1938 р.за ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Далекосхідному краю від 23 квіт-
ня 1938 р. Реабілітований 17 жовтня 1988 р. та 
25 лютого 1963 р.

кноРРе Ріхард фрідріхович, народився 
1905 р. у м. брауншвейг, Німеччина. Німець, 
з робітників, освіта середня, член вКп(б). 
проживав у Харкові. Редактор газети «юнг 
штурм». заарештований 10 жовтня 1935 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
17 серпня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 24 червня 1960 р.

княЖицький борис абрамович, на-
родився 1902 р. у м. Миколаїв Херсонського 

пов. Херсонської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Консультант 
всесоюзного об’єднання Союзтрикотажзбут. 
заарештований 28 квітня 1935 р. за антирад. 
діяльність у складі к.-р. троцькістської орга-
нізації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 ве-
ресня 1935 р. висланий до Красноярського 
краю на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 13 вересня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Даль-
буду від 10 вересня 1938 р. Реабілітований 
22 червня 1989 р. і 23 листопада 1956 р.

кобець василь іванович, див. ÂЛАСЕН-
ÊО Âàñèлü Гíàòîâèч (Êîáåцü Âàñèлü ²âàíîâèч).

кобЗєв антон михайлович, народився 
1885 р. у с. Кривцово Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт.

проживав у Харкові. У 1931 р. розкурку-
лений, виселений з будинку. заарештований 
1 листопада 1936 р. за антирад. агітацію (стат-
ті 5410, 5411 КК УСРР), справу закрито ЕКв 
УДб ХОУ НКвС 15 грудня 1936 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР).

кобЗєв михайло михайлович, народив-
ся 1884 р. у с. Кривцове Курської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник на будівництві 
авіатехнікуму. Ухвалою судової трійки при 
ОДпУ у 1931 р. (ст. 5810 КК РСФРР) по-
збавлений волі у концтаборі на 3 роки. за-
арештований 2 листопада 1936 р. за антирад. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УСРР), справу 
закрито ЕКв УДб ХОУ НКвС 15 грудня 
1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

кобиЗький андрій максимович, наро-
дився 1909 р. у с. браїлівка Олександрійського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, член вЛКСМ. про-
живав у сел. Лозова Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Студент ХАДІ. заарештований 
9 червня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито Харківською 
облпрокуратурою 7 серпня 1936 р. за недо-
веденості обвинувачення (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР) зі звільненням з-під варти.

кобоЗев юрій володимирович, наро-
дився 1905 р. у Харкові. Українець, із служ-
бовців, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у м. Горький Горьковського краю. 
Начальник експериментальної майстерні 
Горьковського автозаводу. заарештований 
16 лютого 1935 р. УНКвС по Горьковському 
краю як член фашистської організації з теро-
ристичними тенденціями (ст. 5411 КК УСРР), 
етапований до Харкова. військовим трибу-
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налом КвО 24 липня 1935 р. (статті 5411, 542, 
196 КК УСРР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією особистого майна. 
Термін покарання відбував в Усольтабі. Ухва-
лою особливої наради при МДб СРСР від 
24 вересня 1949 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) 
висланий на поселення до Красноярського 
краю. Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

кобцев дмитро костянтинович, наро-
дився 1897 р. у с. борисівка Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. заступник проректора Комуністич-
ного університету ім. Артема. заарештований 
20 травня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 
5 грудня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

ковалевиЧ івлей петрович, народився 
1902 р. у м. балашов Саратовської губ. поляк, 
з робітників, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у Харкові. Майстер депо ст. 
Основа півд. залізниці. заарештований 3 лип-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1989 р.

ковалевський гаврило гнатович, на-
родився 1888 р. у с. Гнидівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. завгосп 
залізничного клубу ім. в. Чубаря. заарешто-
ваний 18 грудня 1934 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 15 травня 1935 р. 
як член к.-р. троцькістського угруповання 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Сибтабі. Реабілітований 
6 вересня 1957 р.

ковалевський павло дмитрович, на-
родився 1876 р. у м. Охтирка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. пі-
сочин Харківського р-ну Харківської обл. 
Священик. заарештований 2 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

коваленко василь іванович, народив-
ся 1901 р. у с. Уразово валуйського пов. 
воронезької губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Рахівник-бух-

галтер Кондзбуту. заарештований 23 червня 
1936 р. за антипартійну діяльність троць-
кістського характеру (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 23 вересня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у Хаба-
ровському краї. Розстріляний 8 серпня 1938 р. 
за ухвалою трійки при УНКвС по Дальбуду 
від 6 серпня 1938 р. Реабілітований 4 березня 
1960 р. і 14 жовтня 1963 р.

коваленко володимир васильович, на-
родився 1914 р. у с. Норцівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Норцівка 
Савинського р-ну Харківської обл. Робітник 
ДАРДз № 2 у сел. балаклія балаклійського 
р-ну. заарештований 8 жовтня 1935 р. за зну-
щання над портретами вождів партії та уряду 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
9 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
звільнений з-під варти 12 вересня 1937 р. 
Реабілітований 14 квітня 1995 р.

коваленко іван михайлович, наро-
дився 1912 р. у с. Михайлівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. волвенкове петрівського р-ну 
Харківської обл. Учитель НСШ. заарешто-
ваний 16 березня 1935 р. за знущання над 
портретом т. Молотова, підробку документів 
з метою вступу до університету, зловживання 
службовим становищем (статті 5410, 68, 97 
КК УСРР) і Харківським облсудом 14 червня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 68 ч. 2 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 26 червня 1992 р.

коваленко іван михайлович, народив-
ся 1915 р. у с. велика Рогозянка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Студент ХІМЕСГ. заарештований 6 лис-
топада 1934 р. як член к.-р. націоналістичної 
організації (ст. 5411 КК УСРР), а 1 грудня 
1934 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Спецколегією Харківського об-
лсуду 14 березня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

коваленко іван прокопович, народив-
ся 1906 р. у с. Куп’єваха богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Куп’єваха богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Серп і молот». заарештований 10 серпня 
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1935 р. за к.-р. троцькістську пропаганду про-
ти рішень 17-го з’їзду партії, приховування 
факту виключення з партії (статті 5410 ч. 1, 
180 ч. 2 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-
го облсуду 9 листопада 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 14 листопада 1989 р.

коваленко йосип михайлович, наро-
дився 1885 р. у с. Шарківщина Миргородсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Ромодан Миргородського р-ну Харківської 
обл. Сигнальник ст. Ромодан півд.-західної 
залізниці. заарештований 12 жовтня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 28 січня 1937 р. (ст. 5410 
КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 4 роки 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 19 травня 1995 р.

коваленко микола іванович, народив-
ся 1898 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Дис-
петчер 8-го будуправління Індубуду при ХТз. 
заарештований 26 квітня 1936 р. за антирад. 
настрої та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
25 серпня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УСРР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

коваленко микола петрович, наро-
дився 1893 р. у Харкові. Українець, соціальне 
походження невідоме, освіта середня, поза-
парт. проживав у сел. південний Харківської 
приміської зони. Інженер промбудпроекту. 
заарештований 3 лютого 1935 р. як член к.-р. 
фашистської організації (ст. 5411 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
ХвО 31 травня 1935 р. (статті 542, 548, 5410, 
5411 КК УСРР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 4 липня 1936 р. за ст. 5410 
КК УСРР позбавлений волі у вТТ на 5 років 
з пораженням у правах на 3 роки, врешті ви-
рок залишений в силі. На 1958 р. проживав 
у сел. південний Харківського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 15 травня 1958 р.

коваленко павло васильович, наро-
дився 1905 р. у с. Миколаївка Катеринослав-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта [початкова], позапарт., 
у 1921—1928 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. бригадир Хпз. заарештований 
26 січня 1937 р. за групування навколо себе 
антирад. елементу та к.-р. агітацію (статті 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 17 червня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

коваленко павло іванович, народився 
1885 р. на хут. Іванівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Маши-
ніст паровозного депо «жовтень» ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 3 травня 
1935 р. за к.-р. пропаганду, шкідництво на 
виробництві (статті 547, 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1936 р. за к.-р. підривну шкідницьку 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Далекосхідному 
краї. Ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
7 травня 1938 р. як член к.-р. терористичного 
угруповання позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в сел. Улагу 
Хабаровського краю. У 1948 р. висланий на 
поселення до Красноярського краю. помер 
5 січня 1950 р. у Дудинському р-ні Краснояр-
ського краю. Реабілітований 11 жовтня 1957 р.

коваленко павло федорович, наро-
дився 1902 р. у с. Артемівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Артемівка печенізького р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. У 1932 р. майно конфіс-
ковано. заарештований 27 липня 1935 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УСРР і Харківським облсудом 
27 листопада 1935 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

коваленко петро трохимович, на-
родився 1896 р. у с. Решетилівка полтав-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, у 1918—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Сиваш Олексіївського 
р-ну Харківської обл. завідувач ферми рад-
госпу «Червоний». заарештований 29 жов-
тня 1935 р. за приховування належності до 
троцькістської організації під час перевірки 
партійних документів (ст. 180 ч. 2 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 15 березня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 5 червня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 7 травня 1938 р. Реабілітований 8 берез-
ня 1962 р. і 10 квітня 1961 р.

ковалів левко борисович, див. ÊОÂА-
ЛЬОÂ (Êîâàл³â) Лåâêî Бîðèñîâèч.

коваль антон андрійович, народився 
1906 р. у с. Карайкозівка богодухівського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«пролетарський» у золочівському р-ні Хар-
ківської обл. Робітник радгоспу. заарешто-
ваний 29 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
26 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 12 травня 1992 р.

коваль олександр максимович, наро-
дився 1902 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1935 рр. член вКп(б). Майстер 
ХЕМз. заарештований 26 червня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 23 вересня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 29 жовтня 
1937 р. за ухвалою трійки при УНКвС по 
Дальбуду від 15 вересня 1937 р. Реабілітова-
ний 23 жовтня 1959 р. і 8 травня 1962 р.

ковальов василь іванович, народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. Лаборант 
УНДІ вуглехім. У 1920—1921 рр. утримувався 
у концтаборі у Харкові. заарештований 29 лип-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

ковальов євген іванович, народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Кочегар 
лазні № 2. заарештований 7 лютого 1935 р. за 
к.-р. агітацію та терористичні наміри (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 17 вересня 1935 р. засуджений на 7 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 10 листопада 1992 р.

ковальов ілля михайлович, народився 
1895 р. на хут. петровірівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
петровірівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. завідувач майстерні колгоспу ім. Кагано-
вича. заарештований 8 жовтня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 14 березня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Реабі-
літований 29 березня 1963 р.

ковальов костянтин григорович, на-
родився 1912 р. у с. Їздецьке богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-

лян, освіта початкова, позапарт., у минулому 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. вахтер 
ХТз. заарештований 5 лютого 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 травня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

ковальов (ковалів) левко борисович, 
народився 1894 р. у Харкові. Українець, із 
дворян, освіта вища, у 1917—1920 рр. член 
УпСР, у 1920—1924 рр. член РКп(б). про-
живав у Москві. Старший хімік Московського 
фізико-хімічного інституту. заарештований 
5 грудня 1934 р. як член ОУН (ст. 541 КК 
УСРР) і направлений для подальшого слідства 
до Києва у розпорядження УДб НКвС УСРР. 
військовою колегією верховного Суду СРСР 
28 березня 1935 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з конфіскацією майна. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Розстрі-
ляний 26 жовтня 1937 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від [26 жовтня] 1937 р. 
Реабілітований 4 серпня 1956 р.

ковальов семен пилипович, народив-
ся у 1905 р. у с. Малинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мали-
нівка Чугуївського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 28 листопада 1934 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 9 березня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 6 травня 1989 р.

ковальов федір олексійович, народив-
ся 1880 р. у с. Дякове Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1918—
1921 рр. член РКп(б), у 1925—1930 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Службовець 
ст. Харків-Тов. півд. залізниці. заарешто-
ваний 19 вересня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 19 січня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у сел. воркута Комі АРСР, де помер 9 вересня 
1943 р. Реабілітований 31 травня 1963 р.

ковальова марія костянтинівна, на-
родилася 1919 р. у с. пожарне валківського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживала у м. валки 
валківського р-ну Харківської обл. Учениця 
валківського ветеринарного технікуму. зааре-
штована 10 січня 1937 р. за антирад. брутальні 
анекдоти (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 7 квітня 1937 р. засуджена на 
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3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Справу закрито Харківським облпрокурором 
3 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ковальЧик франц францович, на-
родився 1877 р. у м. Сувалки Сувалкської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, 
у 1904—1918 рр. член пСп, у 1918—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник 5-ї взуттєвої фабрики. заарештований 
26 серпня 1936 р. як член к.-р. троцькіст-
ської організації та к.-р. троцькістську роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 2 березня 1937 р. (ст. 5412 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 листопада 1960 р.

ковальЧУк іван гаврилович, народив-
ся 1901 р. у с. Огородники брестського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав на ст. 
панютине півд. залізниці. Мостовий майстер 
ст. панютине півд. залізниці. заарештований 
2 березня 1937 р. за невдоволення заходами 
рад. влади і партії з питань про держпозики, 
процесом над троцькістсько-зінов’євською 
бандою, висловлювання симпатії до інозем-
них держав (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 19 червня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі у м. владивосток. за 
розпорядженням ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці 21 листопада 1937 р. прибув до Хар-
ківської змішаної в’язниці і перебував під 
слідством за статтями 541 п. «а», 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР. Комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 28 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 6 липня 
1990 р. і 19 листопада 1957 р.

ковецький ян антонович, народився 
1898 р. у м. брест-Литовськ брестського пов. 
Гродненської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Кус-
тар-чоботар. заарештований 5 вересня 1936 р. 
як член к.-р. групи та к.-р. націоналістичну 
профашистську діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 2 березня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) виправданий.

ковинєв іван сергійович, народився 
1881 р. у с. віскола Рильського пов. Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта середня спеці-
альна, у 1917—1918 рр. член РСДРп, у 1919—
1935 рр. член вКп(б). проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Начальник 
центрального складу ІпРз. заарештований 

у 1927 р. Оп Тв ДпУ півд. залізниці за лис-
тування з сестрою дружини, яка проживала 
у польщі, звільнений з-під варти через 42 
доби. заарештований 21 вересня 1935 р. за 
приховання під час вступу до вКп(б) к.-р. 
меншовицького минулого (ст. 68 ч. 1 КК 
УСРР), справу закрито прокуратурою Доне-
цької залізниці 7 лютого 1936 р. Ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Донецькій обл. від 
31 серпня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
4 серпня 1989 р.

ковінько Захар кузьмич, народився 
1889 р. у с. Качалівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Технік Краснокутського райвиконкому. за-
арештований 20 квітня 1935 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 серпня 1935 р. 
висланий до північного краю на 3 роки. На 
засланні перебував в Архангельській обл. вій-
ськовим трибуналом Московського військо-
кругу 26 серпня 1943 р. (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 11 липня 1944 р. обвинувачення пе-
рекваліфіковано на ст. 543 КК УРСР, термін 
покарання зменшено до 7 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований 29 листопада 1989 р.

ковтанюк іван Захарович, див. ГОФ-
ТАНЮÊ (Êîâòàíюê) ²âàí Зàõàðîâèч.

ковтУн валентин іванович, народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1937 рр. член вКп(б). Майстер ХТз. зааре-
штований 22 червня 1937 р. за шкідницьку 
діяльність (ст. 547 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 17 жовтня 1938 р. (ст. 97 КК УРСР) 
засуджений на 1,5 роки позбавлення волі 
у зМУ. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

ковшов михайло іванович, народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у минуло-
му член вКп(б). безробітний. заарештований 
23 жовтня 1936 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність (статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 7 лип-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 20 квітня 1989 р.

коган давид-бер Ушерович (борис йо-
сифович), народився 1885 р. у м. Кременчук 
Кременчуцького пов. полтавської губ. єв-
рей, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1906—1909 рр. член партії соціалістів-сіоніс-
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тів, у 1917—1923 рр. член ОєСРп. проживав 
у Харкові. Асистент клініки ХСІ у м. Кремен-
чук Харківської обл. заарештований 10 бе-
резня 1937 р. як член к.-р. меншовицького 
підпілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
10 грудня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 травня 1958 р.

коган михайло йосифович, народився 
1902 р. у м. біла Церква васильківського пов. 
Київської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, у 1923—1925 рр. член вЛКСМ, у 1925—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Начальник планового відділу Управління 
півд. залізниці. заарештований 26 серпня 
1936 р. за троцькістську рецензію до 1 тому 
«Капіталу» К. Маркса, к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 5 жовтня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією особистого майна. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
На 1948 р. проживав у м. Малоярославець 
Калузької обл. плановик артілі інвалідів. за-
арештований 26 листопада 1948 р. за троць-
кістську діяльність (статті 588 через ст. 19, 
5811 КК РРФСР) і ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 20 січня 1949 р. висланий 
на поселення до Красноярського краю. На 
1955 р. проживав у Москві. Реабілітований 
10 серпня і 12 листопада 1955 р.

коган самсон ісакович, народився 
1904 р. у м. Костюковичі Климовицького пов. 
Могильовської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1926 р. проживав 
у Харкові. Кравець фабрики ім. Тінякова. за-
арештований 25 квітня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 серпня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у сел. воркута Комі 
АРСР. Реабілітований 23 березня 1989 р.

коган яків борисович, народився 1905 р. 
у м. Сморгонь Ошмянського пов. віленської 
губ. єврей, з робітників, освіта вища, у 1924—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
виконроб на будівництві 7-го шкіряного за-
воду. заарештований 26 липня 1936 р. за 
троцькістську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 8 серпня 1938 р. 

за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
8 серпня 1938 р. Реабілітований 19 серпня 
1988 р. і 24 грудня 1962 р.

коЖанов іван степанович, народився 
1886 р. у слоб. бехтєєвка Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, у 1905—1920 рр. член партії лівих 
соціалістів-революціонерів, у 1920—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Старший 
інспектор Облхутра. заарештований 26 люто-
го 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 11 вересня 1935 р. висланий на поселення 
до Красноярського краю на 3 роки. після 
звільнення від заслання проживав у м. Су-
ми Харківської обл., працював у радгоспі. 
У 1941 р. евакуювався до м. Ленінськ-Куз-
нецький Новосибірської обл., працював за-
вгоспом лікарні. 6 листопада 1942 р. (ст. 5810 
КК РРФСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. помер 4 серпня 1951 р. в ув’язненні. 
Реабілітований 10 червня 1960 р.

коЖевников іван васильович, наро-
дився 1901 р. у с. пяша Сердобського пов. 
Саратовської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. Ув’язнений Харків-
ської будколонії. [Нарсудом] 28 грудня 1934 р. 
(статті 97, 99 КК УСРР) засуджений на 1,5 ро-
ку позбавлення волі. заарештований 26 груд-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Ухвалою спецколегії Харківського облсуду від 
10 вересня 1936 р. вироки об’єднані з визна-
ченням терміну покарання у 5 років і 1 мі-
сяць позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
11 травня 1990 р.

коЗак макар федорович, народився 
у 1903 р. у с. Мельниця волинської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у минулому член КпзУ. проживав 
у Харкові. бригадир заводу «Медкоопремонт». 
заарештований 6 грудня 1934 р. як член к.-р. 
організації (ст. 548 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 10 квітня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у м. Мага-
дан Далекосхідного краю. На 1961 р. прожи-
вав у м. Ізмаїл Одеської обл. Реабілітований 
22 червня 1962 р.

коЗак сергій данилович, народився 
1904 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
штований 27 листопада 1936 р. як член к.-р. 
групи та шкідництво (статті 5630 ч. 1, 5411 КК 
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УСРР) і лінсудом півд. залізниці 28 липня 
1937 р. (статті 5630 п. «а» ч. 1, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. Ухва-
лою колегії у транспортних справах верхо-
вного Суду СРСР від 21 серпня 1937 р. вирок 
скасовано, справу повернено на дослідування 
зі стадії попереднього слідства. Особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 бе-
резня 1938 р. (статті 5410, 5411, 5630 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
24 жовтня 1958 р.

коЗак степан трохимович, народився 
1893 р. у с. вольки Гродненської губ. білорус, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
8 жовтня 1936 р. як член к.-р. угруповання та 
антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 4 берез-
ня 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 17 червня 1992 р.

коЗаков григорій опанасович, народив-
ся 1898 р. у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт., до 1933 р. 
член вКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
депо ст. Куп’янськ-вузл. Донецької залізниці. 
заарештований 14 грудня 1936 р. за створення 
к.-р. троцькістського угруповання у паровоз-
ному депо, к.-р. агітацію, шкідницький ре-
монт паровозів (ст. 5411 КК УСРР), 7 березня 
1937 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито транспортною 
прокуратурою Донецької залізниці 15 квіт-
ня 1937 р. за недоведеності обвинувачення 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

коЗаков сергій федорович, народився 
1903 р. у м. Лисичанськ бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Інженер-економіст тресту «Нерудсталь». за-
арештований 28 лютого 1936 р. як член к.-р. 
угруповання та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 28 червня 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
15 листопада 1957 р.

коЗаЧенко іван Романович, народився 
1915 р. у с. Круглик Гадяцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Таверівському радгоспі 
у Чутівському р-ні Харківської обл. Секретар 
редакції газети політвідділу Таверівського рад-

госпу. заарештований 10 січня 1935 р. як член 
к.-р. групи (ст. 5411 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 23 травня 1935 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі, де помер 23 квіт-
ня 1943 р. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

коЗинський яків григорович, наро-
дився 1914 р. у с. Гончарівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бе-
резівка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Колгоспник. заарештований 4 листопа-
да 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 16 лютого 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 7 липня 1992 р.

коЗиР іван іванович, народився 1905 р. 
на хут. Нечволодівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Гроза Шев-
ченківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Комнезам». заарештований 26 грудня 
1936 р. за к.-р. агітацію проти політики партії 
на селі та терористичні настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 3 квітня 1937 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

коЗиР трифон маркович, народився 
1888 р. у с. багате Новомосковського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сви-
норадгоспі «Кегичівка» Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Робітник свинорадгоспу. 
У 1925 р. був заарештований як член СвУ. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 27 вересня 1935 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 26 листопада 1935 р. засудже-
ний на 6 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
11 травня 1990 р.

коЗієвський іван йосипович, наро-
дився 1888 р. у с. Демидовичі Мінського 
пов. Мінської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Демидо-
вичі Дзержинського р-ну Мінської обл. Член 
колгоспу «Червона білорусь». заарештований 
14 лютого 1937 р. Дзержинським прикордон-
ним загоном НКвС за зв’язок з агентами 
польської розвідки (ст. 546 КК УРСР), ета-
пований для подальшого слідства до Харко-
ва в розпорядження УДб ХОУ НКвС. вій-
ськовим трибуналом ХвО 21 червня 1937 р. 
(ст. 546 ч. 1 через ст. 20 КК УРСР) засуджений 
до позбавлення волі у вТТ на 6 років з по-
раженням у правах на 2 роки. помер 1937 р. 
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у Харківській в’язниці. Реабілітований 30 бе-
резня 1959 р.

коЗій петро іванович, народився 1906 р. 
у с. Глотово Грайворонського пов. Курської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. пічник 1-го 
керамічного заводу. заарештований 5 листо-
пада 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 березня 1935 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у зМУ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 28 вересня 1992 р.

коЗлітін семен андрійович, народився 
1912 р. у с. полозовка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. Служив 
на ст. Рижов півд. залізниці. Червоноармієць 
53-го залізничного полку військ НКвС. за-
арештований 23 серпня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і військовим три-
буналом прикордонної та внутрішньої охоро-
ни УСРР по Харківській обл. 7 жовтня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у волготабі у м. Углич Ярославської 
обл., працював начальником колони мотовіз-
ників. Реабілітований 12 жовтня 1994 р.

коЗлов Роман матвійович, народився 
1899 р. у с. Тембровичі Чауського пов. Моги-
льовської губ. білорус, із селян, освіта почат-
кова. позапарт. проживав у Харкові. Диякон 
громади євангельських християн-баптистів. 
заарештований 26 вересня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 серпня 1960 р.

коЗоРєЗов (козирєзов) семен дмитро-
вич, народився 1890 р. у с. Лушниковка Ост-
рогозького пов. воронезької губ. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1919—1930 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач виробництва Харківсько-
го заводу побутових виробів Металотресту. 
заарештований 28 лютого 1936 р. як член к.-р. 
організації «Робітнича опозиція» та антипар-
тійну роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), після 
завершення слідства направлений до Києва 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
15 липня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна та негайним виконанням виро-
ку згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 груд-
ня 1934 р. [Розстріляний 15 липня 1937 р. 
у Києві]. Реабілітований 20 червня 1956 р.

коЗоРіЗ тихін андрійович, народився 
1896 р. у [с. Лушниковка Острогозького пов. 

воронезької губ.]. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник швейної фабрики Харківського 
міського комітету допомоги. заарештований 
12 січня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 25 липня 1935 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у берикульському ОТп у західно-Сибірсько-
му краі. На 1959 р. проживав у м. Марга-
нець Дніпропетровської обл. Реабілітований 
20 листопада 1989 р.

коЗУйок ганна миколаївна, народилася 
1896 р. у м. Херсон Херсонської губ. Українка, 
з міщан, освіта середня, у 1920—1937 рр. член 
вКп(б). проживала у Харкові. Директор ви-
щої школи профруху. заарештована 27 липня 
1937 р. як член к.-р. терористичної організації 
правих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 1 жовтня 
1937 р. засуджена до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляна 2 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 26 квітня 1989 р.

коЗьменко гнат макарович, народив-
ся 1883 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Робітник ДЕС 
Харківського р-ну. заарештований 5 червня 
1935 р. за статтями 5410 ч. 1, 75 ч. 2 КК УСРР 
і Харківським облсудом 25 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
3 серпня 1994 р.

койРах ісак йосифович, народився 
1900 р. у м. Новофастів Сквирського пов. 
Київської губ. єврей, з робітників, освіта ви-
ща, у 1920—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер Діпросталі. заарештова-
ний 26 серпня 1936 р. як член к.-р. троць-
кістської організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 січня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у в’язниці на 
5 років. Термін покарання відбував у Ярос-
лавській в’язниці. після звільнення з-під вар-
ти проживав у м. Октябрьський башкирської 
АРСР. працював начальником відділу Туйма-
зинського територіального будівництва. за-
арештований 10 липня 1950 р. за ст. 5810 ч. 1 
КК РРФСР і ухвалою особливої наради при 
МДб башкирської АРСР від 6 вересня 1950 р. 
висланий на поселення у Козачинський р-н 
Красноярського краю. Реабілітований 28 бе-
резня 1958 р.

колбасов олександр львович, народив-
ся 1907 р. у м. великий Токмак бердянського 
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пов. Таврійської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Технік Харківського науково-дослідного ін-
ституту авіамоторобудування. заарештований 
1 вересня 1932 р. за розповсюдження к.-р. 
літератури (ст. 5410 КК УСРР), справу закри-
то Спв ДпУ УСРР 13 вересня 1933 р. (ст. 5 
КпК УСРР). На 1936 р. начальник цеху заво-
ду № 48. заарештований 26 липня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі в бухті Нагаєва у Хабаров-
ському краї. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
10 квітня 1938 р. Реабілітований 7 жовтня 
1960 р. і 27 липня 1989 р.

колєнов іван данилович, народився 
1912 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник на бу-
дівництві ХАІ. У 1931 р. у адміністративному 
порядку висланий на 5 років, з місця заслан-
ня втік. заарештований 23 грудня 1934 р. за 
антирад. агітацію, поширення чуток про об-
ставини вбивства т. Кірова, втечу з заслання 
(статті 5410 ч. 1, 78 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 9 лютого 1935 р. позбав-
лений волі у віддалених вТТ на 8 років з об-
меженням прав на 5 років. На 1979 р. прожи-
вав у Харкові. Реабілітований 9 липня 1992 р.

колес антоніна олександрівна, народи-
лася 1899 р. у м. владикавказ владикавказь-
кого окр. Терської обл. Росіянка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживала 
у Харкові. заарештована 14 січня 1937 р. як 
дружина ворога народу, справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 25 березня 1938 р. за відсутності 
складу злочину.

колесник андрій якович, народився 
1918 р. у с. Миролюбівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Миро-
любівка богодухівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «паризька комуна». за-
арештований 30 квітня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
богодухівським Рв НКвС 2 червня 1936 р. за 
недоведеності обвинувачення.

колесников іван дмитрович, наро-
дився 1897 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1933 рр. член вКп(б). Контр-
олер Хвз ім. петровського. заарештований 
17 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 27 лютого 

1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 13 травня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

колесников михайло іванович, на-
родився 1899 р. у с. Дергачі Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1933—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Машиніст 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 16 жовтня 1936 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5411 КК УСРР), звільнений 
з-під варти, рішення в справі відсутнє. зааре-
штований 16 грудня 1936 р. за розголошення 
таємних відомостей (ст. 109 ч. 1 КК УСРР), 
справу закрито 4 відділом УДб НКвС УРСР 
15 квітня 1937 р. за недоведеності обвинува-
чення зі звільненням з-під варти.

колесников олексій Зіновійович, на-
родився 1896 р. у с. жуківка полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта невідома, 
позапарт., у 1919—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. заступник голови об-
лконвенцбюро при Уповноваженому комітету 
заготівель РНК Харківської обл. заарештова-
ний 2 квітня 1937 р. як член троцькістської 
терористичної шкідницької організації (статті 
547, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
6 травня 1958 р.

колесников семен антонович, наро-
дився 1903 р. у с. Філянівка Ушицького пов. 
подільської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач клубу 
вчителів. заарештований 27 квітня 1936 р. за 
троцькістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 19 грудня 1936 р. як соціально не-
безпечний елемент засланий до Кіровського 
краю на 3 роки. Термін покарання відбував 
у м. Сарапул Удмуртської АСРР, працював 
завгоспом дитячого будинку. заарештова-
ний 31 серпня 1938 р. [УНКвС Удмуртської 
АРСР за антирад. діяльність], справу закрито 
16 грудня 1938 р. Реабілітований 28 березня 
1958 р. і 22 квітня 1997 р.

колесов євген васильович, народився 
1913 р. у Санкт-петербурзькій губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. Слу-
жив у Харкові. Червоноармієць 12-го кав. 
полку НКвС. заарештованим не був, під 
слідством Ов УДб ХОУ НКвС з [20] квіт-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
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КК УСРР), справу закрито підготовчим засі-
данням військового трибуналу прикордонної 
і внутрішньої охорони УСРР по Харківській 
обл. 27 травня 1936 р. (ст. 5 КпК УСРР).

колиненко прохор митрофанович, 
народився 1909 р. у с. Охрімівка вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Охрімівка вовчанського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «вільний шлях». зааре-
штований 31 березня 1935 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 серпня 1935 р. 
за к.-р. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 2 листопада 1989 р.

колісник володимир якович, народив-
ся 1914 р. у с. Островерхівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у м. Чу-
гуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. за-
арештований 10 вересня 1936 р. як член к.-р. 
націонал-шовіністичної організації, вербуван-
ня червоноармійців з метою повалення рад. 
влади і утворення національного уряду за про-
грамою СвУ (ст. 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 28 квітня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував на Даль-
буді НКвС. Реабілітований 15 червня 1959 р.

колодка олексій якимович, народився 
1889 р. у с. Кіндратівка Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Липовий 
Гай Харківської приміської зони. бухгалтер 
Сільгосппостачу. заарештований 26 квітня 
1935 р. як член к.-р. організації та к.-р. агіта-
цію (статті 5410, 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 22 листопада 1935 р. (статті 
541 «а», 5411 КК УСРР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з конфіскацією 
майна. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

колодько григорій петрович, народив-
ся 1910 р. у с. підставки золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1925—1936 рр. 
член вЛКСМ, у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. Студент ХпІ. заарештований 
22 травня 1936 р. за к.-р. погляди та к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 7 вересня 1936 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

коломієць-беРгман яків іванович, 
народився 1914 р. у с. Іванківці Чернігівської 
губ. Українець, із селян, освіта незакінче-
на вища, позапарт. проживав у сел. жихар 

Харківського р-ну Харківської обл. Механік 
фабрики «Кофок». заарештований 20 січня 
1935 р. за антирад. агітацію та незаконне 
зберігання зброї (статті 5410, 196 КК УСРР), 
справу закрито Харківським прокурором 
у спецсправах 27 травня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

коломійцев андрій іванович, наро-
дився 1887 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІзОС. заарештований 14 січня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 11 квітня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Ре-
абілітований 11 травня 1990 р.

коломійцев микита іванович, наро-
дився 1908 р. у с. Мєловатка Царицинського 
пов. Саратовської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, у 1928—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник бюро під-
готовки кадрів заводу № 183. заарештований 
28 липня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 лютого 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у воркутинському вТТ. після звільнення 
з ув’язнення проживав у м. воркута Комі 
АРСР. Реабілітований 15 листопада 1955 р.

коломійцев тимофій ілліч, народив-
ся 1903 р. на хут. василівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. василівка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Робітник 4-ї вагонної дільниці 
ст. Куп’янськ-Сорт. Донецької залізниці. за-
арештований 14 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 20 серпня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. У жовтні 
1941 р. мобілізований до РСЧА, у 1942 р. за-
гинув у бою під воронежем. Реабілітований 
22 липня 1994 р.

колонтаївський григорій семенович, 
народився 1911 р. у с. пархомівка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1927—
1936 рр. член вЛКСМ. Служив у м. вінни-
ця вінницької обл. Командир машини 4-го 
танкового батальйону 71-го стріл. полку 
24-ї стріл. дивізії. заарештований 29 серпня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і військовим трибуналом 17-
го стріл. корпусу КвО 9 жовтня 1936 р. за-
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суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
6 лютого 1990 р.

колосаР борис ілліч, народився 1905 р. 
на хут. в’язовий Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. в’язовий 
Харківської приміської зони. Член колгоспу 
ім. будьонного. заарештований 27 жовтня 
1935 р. за антирад. агітацію та зрив загаль-
них зборів колгоспників (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 26 люто-
го 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

колосков іван петрович, народився 
1903 р. у с. Абрамівка воронезької губ. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, у 1923—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
фінансового відділу Харківського облвикон-
кому. заарештований 29 липня 1937 р. як 
член к.-р. терористичної організації (статті 
5411, 548 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 7 грудня 1937 р. (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 8 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 1 квітня 1958 р.

колосов сергій васильович, народився 
1881 р. у с. Уколово щигрівського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Квитковий 
касир ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
штований 14 липня 1936 р. як член організації 
монархістів, терористичні наміри та антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 17 січня 1937 р. виправданий 
зі звільненням з-під варти. Ухвалою судово-
наглядовою колегії верховного Суду СРСР від 
9 грудня 1937 р. вирок суду скасовано, справу 
направлено на новий розгляд зі стадії попе-
реднього слідства. Справу закрито ДТв УДб 
НКвС півд. залізниці 5 серпня 1938 р. за відсут-
ності обвинуваченого, який виїхав з Харкова.

колосов-РейЗеР яків абрамович, на-
родився 1898 р. у с. Яблунівка пирятинського 
пов. полтавської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, до 1937 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник цеху Хвбз ім. Молото-
ва. заарештований 29 липня 1937 р. за шкід-
ництво та участь у к.-р. правотроцькістському 
підпіллі (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито слідчастиною УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 серпня 1939 р. за недоведе-
ності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 27 серпня 1939 р.

колосок яків антонович, народився 
1894 р. у с. Дмитрівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Миролюбівка петров-
ського р-ну Харківської обл. Член правлін-
ня колгоспу «Комуністичний степ». У 1933 р. 
майно конфісковано. заарештований 31 лип-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1958 р.

колтУнов лазар григорович, народився 
1893 р. у с. Райгородок Кролевецького пов. 
Чернігівської губ. єврей, з торговців, освіта 
початкова, у 1919—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник будівництва 
Гідробуду. заарештований 9 грудня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 2 квітня 1937 р. (статті 
548, через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 30 липня 1949 р. висланий на по-
селення до Красноярського краю. Реабіліто-
ваний 29 жовтня 1955 р.

колЧинський віктор мойсейович, 
народився 1904 р. у м. Миколаїв Херсонсько-
го пов. Херсонської губ. єврей, з міщан, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Секретар всеукраїнського комітету есперан-
тистів. заарештований 21 жовтня 1936 р. як 
член к.-р. організації есперантистів (ст. 5411 
КК УСРР), направлений спецконвоєм до Ки-
єва у розпорядження Спв УДб НКвС УСРР. 
військовою колегією верховного Суду СРСР 
2 вересня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 17 серпня 1957 р.

коляда павло кирилович, народився 
1893 р. у с. Охрімове Липовецького пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Майстер 
ХТз. заарештований 29 травня 1936 р. за 
зв’язки з українськими націоналістично-фа-
шистськими колами та к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 20 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у Картаті. помер у 1942[3] р. у с. Сараєво 
в’язниковського р-ну владимирської обл. Ре-
абілітований 25 листопада 1960 р.
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коляденко сильвестр васильович, на-
родився 1915 р. у с. Соловіївка Радомишль-
ського пов. Київської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Студент вечірнього відділення робітфа-
ку ХДУ. заарештований 6 листопада 1934 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації 
(ст. 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 14 березня 1935 р. (статті 5411, 
5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

комаР семен іванович, народився 
1908 р. у с. пристін Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, член вЛКСМ з 1925 р. проживав у с. Ле-
нінка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Директор НСШ. заарештований 26 грудня 
1936 р. за антирад. агітацію, дискредитацію 
вождя партії та стахановського руху, неле-
гальне зберігання зброї (статті 5410 ч. 1, 196 
КК УСРР) і Харківським облсудом 10 квітня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

комаРдинов дмитро Романович, на-
родився 1909 р. у с. верхній Ломовець во-
ронезької губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у Києві. Інструктор політвідділу Дніпровсько-
го управління пароплавства. заарештований 
23 жовтня 1936 р. за антирад. агітацію та 
участь у к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 8 березня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 27 квіт-
ня 1937 р. вирок скасовано, справу закрито 
(ст. 302 ч. 1 КпК УРСР).

комаРовський ілля володимирович, 
народився 1901 р. у с. Чепіль зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волобуїв-
ка балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1929 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1932 р. розкуркулений. заа-
рештований 30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію 
проти хлібозаготівельної кампанії (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 10 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амуртабі. На 
1960 р. проживав у с. Норцівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Реабілітований 
30 червня 1960 р.

комаРовський павло савелійович, 
народився 1893 р. у с. Чепіль Ізюмського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Чепіль 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «плуг і молот». заарештований 
31 липня 1937 р. як член повстанської к.-р. 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківської обл. 
25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний у Харкові, дата розстрілу невідома. 
Реабілітований 22 березня 1957 р.

комишан петро Романович, наро-
дився 1908 р. у с. Скрипаї зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Скрипаї 
Чугуївського р-ну Харківської обл. вахтер 
ДЕС № 2 у сел. Есхар Чугуївського р-ну. 
заарештований 4 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 14 березня 
1937 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 травня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

коміРний іван костянтинович, наро-
дився 1898 р. у с. Новоосинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новоосинове Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Куп’янського силікатного 
заводу. У 1929 р. за статтями 548, 5410 ч. 1 КК 
УСРР засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у біл-
балттабі. звільнений з ув’язнення 25 жовтня 
1933 р. заарештований 31 липня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Куп’янським Рв НКвС 10 бе-
резня 1938 р. за відсутності складу злочину.

комісаРЧУк тимофій артемович, на-
родився 1902 р. у с. Дашківці Летичівського 
пов. подільської губ. Українець, [із селян], 
освіта середня спеціальна, позапарт., у ми-
нулому член вКп(б). проживав [у с. Чутове 
Чутівського р-ну Харківської обл.]. завідувач 
культпропвідділу і другий секретар Чутівсько-
го райкому Кп(б)У. заарештований 12 травня 
1937 р. за к.-р. троцькістсько-націоналістичну 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 4 лис-
топада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Реабілітований 22 ве-
ресня 1989 р.

компанієць олексій федорович, на-
родився 1902 р. на хут. Федорівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Федорівка петрівського р-ну Харківської обл. 
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Член колгоспу «Червоний жовтень». зааре-
штований 16 лютого 1937 р. за троцькістську 
пропаганду (ст. 5410 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 3 серпня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
15 лютого 1990 р.

кон ленфан, див. СÓН Чóíл³í (Êîí Лåíфàí).
кондаков михайло степанович, на-

родився 1888 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1933 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. Люботин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Машиніст 
депо ст. Люботин півд. залізниці. заарешто-
ваний 27 квітня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 19 січ-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі в Ко-
мі АРСР. 31 січня 1938 р. втік з-під варти, 
у 1941—1954 рр. перебував у всесоюзному 
розшуку. Реабілітований 31 травня 1963 р.

кондРатов опанас степанович, наро-
дився 1888 р. у с. Лугівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. заарештований 
8 липня 1937 р. за антирад. розмови у конторі 
колгоспу ім. Чапаєва (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 10 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 27 березня 
1990 р.

кондРатюк іван миколайович, наро-
дився 1904 р. у с. бруски Гродненської губ. 
білорус, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1925 рр. член вЛКСМ, у 1926—
1930 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 17 вересня 
1935 р. за дезорганізацію виробництва та ан-
тирад. агітацію (статті 5410, 75 ч. 2 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 14 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у Картабі. після звільнення з-під 
варти проживав у м. Краматорськ Сталінської 
обл., до 1941 р. робітник Краматорського за-
воду ім. Орджонікідзе. У 1942—1945 рр. пере-
бував у німецькому концтаборі заксенхаузен. 
після звільнення приїхав до Харкова, працю-
вав на ХТГз. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

кондРатюк лука йосипович, наро-
дився 1886 р. у с. Яблочне більського пов. 
Седлецької губ. губ. Українець, із селян, осві-

та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник фінансової частини 
школи міліції ім. Чубаря. заарештований 
16 травня 1937 р. за к.-р. діяльність у школі 
міліції (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом прикордонної та внутрішньої 
охорони УРСР по Харківської обл. 5 листопа-
да 1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 5 квітня 
1938 р. строк покарання знижений до 6 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Самартабі. після звільнення з-під варти 
проживав м. Стрий Дрогобицької обл. Реабі-
літований 26 листопада 1958 р.

кондРатюк петро якович, народився 
1911 р. у с. Середня Деражня Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Чорнороб 2-ї тютюнової фабрики. за-
арештований 3 серпня 1936 р. за нелегальний 
перетин кордону у бік польщі, розголошення 
у 1933 р. відомостей про стан колгоспу і умов 
життя колгоспників (ст. 546 ч. 1 КК УСРР) 
і військовим трибуналом ХвО 25 жовтня 
1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував в Ухті-
жемтабі. звільнений з-під варти 5 листопада 
1945 р. Реабілітований 14 листопада 1961 р.

коник микола володимирович, наро-
дився 1899 р. у с. Комарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Іло-
вайськ Харцизького р-ну Сталінської обл. 
помічник машиніста депо ст. Іловайськ До-
нецької залізниці. заарештований 28 липня 
1934 р. Ізюмським Рв НКвС за к.-р. діяль-
ність (ст. 5411 КК УСРР), справу закрито Хар-
ківським прокурором у спецсправах 17 жов-
тня 1934 р. (ст. 5 КпК УСРР).

конов костянтин миколайович, див. 
ГÐЕБЕНЮÊ ²âàí ²âàíîâèч (Êîíîâ Êîñòÿíòèí 
Ìèêîлàйîâèч, Êðàºâèй ²âàí Гàâðèлîâèч).

коновалов іван семенович, народився 
1903 р. у сел. Дружківка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший виконроб Харківської дільниці Со-
юзводобуду. заарештований 9 липня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 2 жов-
тня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбував в Ухтіжемтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 25 вересня 1943 р. строк знижено на 1 рік. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
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від 11 серпня 1951 р. (статті 5810 ч. 1, 5811 КК 
УРСР) висланий на поселення до Комі АРСР. 
Реабілітований 31 січня 1958 р.

коновалов іван якович, народився 
1911 р. у с. заводи вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. заводи Другі 
вовчанського р-ну Харківської обл. безро-
бітний. заарештований 22 березня 1935 р. за 
терористичні помисли щодо вбивства пред-
ставників влади (ст. 548 через ст. 7 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 липня 1935 р. за к.-р. агітацію позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Реабілітований 
30 червня 1989 р.

коновалов павло полікарпович, на-
родився 1910 р. у с. борова Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. Шебелинка балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель НСШ. заарештований 
18 липня 1937 р. за к.-р. шкідницьку діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 18 червня 
1938 р. звільнений з-під варти на підпис-
ку про невиїзд, справу закрито прокурором 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 16 січня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

коновалов петро дмитрович, народив-
ся 1894 р. у с. плахіно Санкт-петербурської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1925—1929 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Старший електрик ТЕЦ 
ХТз. заарештований 8 вересня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 3 квітня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УРСР в спецколегії 
від 17 травня 1937 р. вирок скасовано, справу 
закрито зі звільненням з-під варти, а ухвалою 
від 16 грудня 1937 р. вирок залишено в силі. 
16 лютого 1938 р. засудженого затримано 
і направлено до Харківської в’язниці. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. помер 
6 січня 1977 р. у Харкові. Реабілітований 
3 лютого 1961 р.

коновалов сергій кузьмич, народив-
ся 1891 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Телеграфіст ХЦТ. заарештований 26 квітня 
1936 р. як член к.-р. угруповання та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу за-
крито УДб ХОУ НКвС від 26 червня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). На 1938 р. поміч-
ник начальника міської служби ХЦТ. за-
арештований 22 червня 1938 р. як член біло-

гвардійської к.-р. організації (статті 542, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 7 жовтня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР), 16 жовтня 1938 р. з-під варти 
звільнений.

кононенко андрій юрійович, наро-
дився 1903 р. у с. Моринці звенигородського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Григорівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Дирек-
тор НСШ. заарештований 28 березня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 7 верес-
ня 1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 25 січня 1990 р.

кононенко григорій федорович, на-
родився 1895 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у с. Чепіль 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нове село». заарештований 4 лис-
топада 1935 р. за приховування свого соціаль-
ного походження під час вступу до вКп(б) 
(ст. 180 ч. 2 КК УСРР), 27 листопада 1935 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито прокурором балаклій-
ського району 25 грудня 1935 р. (ст. 5 КпК 
УСРР) з анулюванням підписки про невиїзд.

кононенко ілля андрійович, народив-
ся 1888 р. у с. Стара Гнилиця зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ста-
ра Гнилиця Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
26 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 5 березня 1937 р. засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 20 квітня 
1990 р.

кононенко петро йосипович, наро-
дився 1897 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чепіль 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Орджонікідзе. заарештований 
25 липня 1937 р. як член повстанської к.-р. 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 22 березня 1957 р.

кононенко федір павлович, народив-
ся 1914 р. у с. Рудаєве павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
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освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. Ра-
хівник буфету ст. Лозова півд. залізниці. за-
арештований 11 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 15 січня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років. Ухва-
лою транспортної колегії верховного Суду 
СРСР від 26 лютого 1938 р. вирок скасовано, 
справу передано на новий розгляд зі стадії по-
переднього слідства за ст. 548 через ст. 17 КК 
УРСР. військовим трибуналом ХвО 26 серп-
ня 1938 р. за виправданий.

кононов олександр гаврилович, наро-
дився 1896 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, у 1917—1937 рр. 
член вКп(б). Начальник відділу місцевої 
промисловості Харківського облвиконкому. 
заарештований 24 липня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 8 грудня 1956 р.

кононов павло іванович, народився 
1898 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1928—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Мерефа Харків-
ського р-ну Харківської обл. безробітний, до 
28 жовтня 1936 р. робітник півд. залізниці. 
заарештований 3 січня 1937 р. Оп вДТв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 
за нецензурні висловлювання на адресу керів-
ників партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 7 березня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 17 січня 1994 р.

конопльов іван андрійович, народився 
1890 р. у с. Максимовська Шенкурського пов. 
Архангельської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1919 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів, у 1919—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор Харківської контори Союззаготху-
тра. заарештований 23 липня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 жовтня 1937 р. висла-
ний до Казахстану на 5 років. Реабілітований 
16 лютого 1955 р.

конопля микола борисович, народив-
ся 1912 р. у с. Ржавець Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт., у 1928—1929 рр. член 
вЛКСМ. проживав у сел. високий Харків-
ської приміської зони. бухгалтер елеватору 
заготзерна. заарештований 5 вересня 1936 р. 
за к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 7 січня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 20 квітня 1990 р.

константинов олександр іванович, 
народився 1897 р. у сел. панютине павло-
градського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б). проживав у сел. панютине Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Машиніст депо 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештованим не 
був, під слідством Оп Тв ГУДб НКвС ст. 
Лозова з 10 грудня 1935 р. за шкідництво на 
залізниці (ст. 5630 п. «а» КК УСРР), справу 
закрито транспортною прокуратурою Хар-
ківської дільниці півд. залізниці 25 лютого 
1936 р. за недоцільності притягнення до кри-
мінальної відповідальності (ст. 5 КпК УСРР).

константинов олексій іванович, на-
родився 1916 р. у с. Рог Курської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Краснопавлівка Лозівського 
р-ну Харківської обл. Робітник ХпРз. за-
арештований 5 червня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 9 серпня 1935 р. засуджений на 
3 роки тюремного ув’язнення. Реабілітований 
17 січня 1994 р.

концидайло сергій микитович, на-
родився 1904 р. на хут. журавка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
журавка борівського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу «Трудова родина». зааре-
штований 8 січня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 16 серпня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 29 листопада 1989 р.

конЧаєв дмитро михайлович, народив-
ся 1897 р. у с. Спаське-Еспер Тульської губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня, позапарт., 
у 1929—1933 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. виконроб жовтневого райкомгос-
пу. заарештований 27 березня 1935 р. за анти-
рад. промову на відкритих партійних зборах 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 9 червня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. На 1965 р. проживав у м. Киши-
нів Молдавської РСР. Реабілітований 8 жов-
тня 1965 р.
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коншин іван савелійович, народився 
1884 р. у зміївському пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. першотравневе бала-
клійського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1921—1930 рр. позбавлений 
виборчих прав як колишній агент поліції. 
заарештований 11 січня 1935 р. за антирад. 
агітацію і пошкодження суспільного майна 
(статті 549, 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 15 жовтня 1936 р. (стат-
ті 5410, 69 ч. 1, 170 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 21 квітня 1994 р.

коньков пантелеймон тихонович, на-
родився 1897 р. у с. зарожне Харківського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Шофер Харків-
ського асфальто-бетонного заводу. заарешто-
ваний 3 квітня 1935 р. за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 19 липня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 31 липня 1991 р.

конюшенко (конюшенкова) ганна 
яківна, народилася 1900 р. на хут. велике 
басове Харківського пов. Харківської губ. 
Українка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала на хут. велике басове зо-
лочівського р-ну Харківської обл. Домогоспо-
дарка. заарештованою не була, під слідством 
золочівського Рв НКвС з 14 травня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 29 липня 1936 р. матері-
али відокремлено у зв’язку з направленням 
обвинуваченої на психіатричну експертизу. 
Харківським облсудом 11 грудня 1937 р. ви-
правдана.

копаций (капацій) василь олексійо-
вич, народився 1911 р. у с. Кругле вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1936 рр. член вЛКСМ. Служив у м. петро-
заводськ Карельської АРСР. помічник ко-
мандира взводу 1-го окремого дивізіону ппО 
НКвС. заарештований 10 липня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
і військовим трибуналом прикордонної і вну-
трішньої охорони ЛвО по Карельській АРСР 
і Мурманському округу 4 серпня 1937 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Хабаровському краї. 
Реабілітований 5 березня 1997 р.

копитін данило михайлович, народив-
ся 1897 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-

ської губ. єврей, з робітників, освіта вища, 
член вКп(б) з 1918 р. проживав у м. Сталі-
не Сталінської обл. Секретар Артемівського 
міського партійного комітету. заарештований 
17 липня 1937 р. за активну участь у к.-р. 
терористичній організації правих і к.-р. ді-
яльність (статті 5410, 5411, 548 через ст. 17 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 30 вересня 1937 р. (статті 548, 
5411 КК УРСР) засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
30 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
5 травня 1956 р.

копійка петро семенович, народив-
ся 1896 р. у с. єреміївка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. золотівка барвінківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 10-річчя 
ЛКСМУ. У 1931 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 31 липня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
26 січня 1962 р.

коптєв микола григорович, народився 
1903 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1921—
1934 рр. член вКп(б). Диспетчер ХЕМз. за-
арештований 9 квітня 1935 р. за троцькістську 
пропаганду (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 14 верес-
ня 1935 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений права проживання у 15 населених 
пунктах на 3 роки. проживав у м. пенза пен-
зенської обл. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 17 квітня 1937 р. справу пе-
реглянуто, позбавлений волі у вТТ на 5 років 
і 2 червня 1937 р. заарештований. звільнений 
з-під варти 28 березня 1946 р. заарештований 
13 грудня 1950 р. і ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 17 лютого 1951 р. (статті 
5810, 5811 КК РРФСР) висланий на поселення 
до Кустанайської обл. Казахської РСР. Реабі-
літований 26 жовтня 1956 р.

коРдУп яків андрійович, народився 
1898 р. у с. базаліївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ново-
степанівка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. У 1930 р. за 
невиконання плану хлібозаготівлі позбавле-
ний волі на 3 роки. заарештований 23 берез-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
3 червня 1937 р. засуджений на 5 років по-
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збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 13 лютого 1990 р.

коРдюков павло євдокимович, наро-
дився 1893 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Мерефа Харківської приміської зони. На-
рядник контори депо ст. Харків-Сорт. півд. 
залізниці. заарештований 16 травня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 7 вересня 1935 р. засу-
джений на 3 роки тюремного ув’язнення з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
8 квітня 1994 р.

коРейко іван кузьмич, народився 
1906 р. у с. Головин Рівненського пов. волин-
ської губ. Українець, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., до 1933 р. член вЛКСМ. про-
живав у сел. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. Головний механік ДАРДз 
№ 2. заарештований 7 жовтня 1935 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 лютого 
1936 р. (статті. 5410 ч. 1, 99 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 30 вересня 1993 р.

коРель едуард фрідріхович, народився 
1907 р. у колонії Манвелівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Сахновщинської МТС. 
позбавлений права голосу. заарештований 
16 грудня 1934 р. за к.-р. діяльність на користь 
Німеччини (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 10 березня 1935 р. (стат-
ті 544 ч. 1, 547, 542 КК УСРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
Реабілітований 30 липня 1992 р.

коРенбліт Ріва самійлівна (самуїлів-
на), народилася 1911 р. у м. Кишинів Киши-
нівського пов. бессарабської губ. єврейка, 
із службовців, освіта вища, позапарт. про-
живала в Харкові. Лаборантка інституту ім. 
Мечникова. заарештована 19 квітня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 54-10 КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 15 січня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти.

коРець мойсей абрамович, народився 
1908 р. у м. Севастополь Ялтинського пов. 
Таврійської губ. єврей, з кустарів, освіта ви-
ща, позапарт., у 1926—1935 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. викладач фізики, на-
уковий працівник УФТІ. заарештований 
28 листопада 1935 р. як член к.-р. підпільної 

групи, який проводив роботу з розкладання 
інституту й займався к.-р. агітацією (статті 
5414, 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 26 лютого 1936 р. (ст. 97 КК 
УСРР) засуджений на 1,5 роки позбавлення 
волі у зМУ. Термін покарання відбував на 
Харківській дільниці будколонії особливого 
будівництва НКвС. Ухвалою Найвищого Су-
ду УСРР від 7 квітня 1936 р. справу повернено 
на новий розгляд зі звільненням на підписку 
про невиїзд, справу закрито Спв ХОУ НКвС 
25 липня 1936 р. (ст. 197 КпК УСРР) з ану-
люванням підписки про невиїзд.

коРЖ олександр петрович, народився 
1906 р. у с. Кегичівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Григорівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. бригадир механічної майстерні 
свинорадгоспу «Кегичівка». заарештований 
30 жовтня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 26 бе-
резня 1937 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 29 листопада 1992 р.

коРЖеневиЧ аркадій львович, наро-
дився 1900 р. у с. Азарівка волинської губ. 
єврей, з торговців, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач продовольчого 
ларька на Кінному ринку. заарештований 
3 березня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 13 червня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 20 квітня 1989 р.

коРЖеневський ананій павлович, 
народився 1887 р. у с. пряжів житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. ви-
кладач Ізюмського технікуму механізації сіль-
ського господарства. заарештований 22 бе-
резня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито верховним Судом 
УСРР 11 лютого 1936 р. за станом психічного 
здоров’я підслідного. звільнений з-під варти 
16 лютого 1936 р.

коРнєв іван іванович, народився 1892 р. 
і проживав у Харкові. Росіянин, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. 
член РКп(б), у 1924—1934 рр. член вКп(б), 
у 1934—1936 рр. кандидат у член вКп(б). 
проживав у Харкові. Шофер гаражу Холодо-
центру. заарештований 23 серпня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 29 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
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засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Термін пока-
рання відбував північсхідтабі в бухті Нагаєва 
Далекосхідного краю. постановою УДб ХОУ 
НКвС від 20 жовтня 1937 р. справу передано 
на дослідування зі звільненням підслідного 
на підписку про невиїзд. Справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 8 вересня 1939 р. (ст. 4 п. «а» 
КпК УРСР). Особливою трійкою УНКвС по 
Дальбуду 1 березня 1938 р. за участь у к.-р. 
повстанської організації винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 березня 1938 р., 
місце розстрілу невідоме. Реабілітований 
24 травня 1989 р.

коРнєв опанас іванович, народився 
1901 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач ма-
газину ХТз. заарештований 18 грудня 1934 р. 
за к.-р. діяльність (статті 542, 5411 КК УCРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 7 червня 1989 р.

коРнієнко никифор овксентійович, 
народився 1887 р. на хут. в’язовий Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. в’язовий Харківської приміської зо-
ни. Член колгоспу ім. будьонного. У 1922 р. 
за бандитизм засуджений на 5 років позбав-
лення волі, у 1924 р. звільнений достроково. 
заарештований 27 жовтня 1935 р. за антирад. 
агітацію та зрив загальних зборів колгоспни-
ків (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 26 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

коРнієнко платон васильович, наро-
дився 1892 р. у с. ворожба Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, у 1917—1918 рр. член УпСР, 
у 1919—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Агроінспектор Харківського бу-
рякотресту. заарештований 28 січня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
26 січня 1938 р. Реабілітований 4 січня 1957 р. 
і 10 лютого 1969 р.

коРнілов федір іванович, народився 
1890 р. у с. Медведково Княгинінського пов. 
Нижегородської губ. Росіянин, з робітників, 

освіта початкова, позапарт., у 1907—1917 рр. 
член партії соціалістів-революціонерів, 
у 1918—1920 рр. член УКп. проживав у Хар-
кові. помічник механіка ХТз. заарештова-
ний 29 липня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 29 грудня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 42 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
після відбуття терміну покарання проживав 
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1958 р.

коРобка іван якович, народився 1896 р. 
у с. Феськи Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Феськи Харківського 
р-ну Харківської обл. Стрілочник ст. Нова 
баварія півд. залізниці. У 1928 р. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 29 липня 
1937 р. за поширення провокаційних чуток 
і ворожі настрої (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 7 жовтня 1960 р.

коРобко григорій охрімович, народив-
ся 1912 р. на хут. байрак зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. Служив у м. браїлів 
жмеринського р-ну вінницької обл. Черво-
ноармієць військової частини 1472. зааре-
штований 11 січня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито вій-
ськовою прокуратурою 17-го стріл. корпусу 
16 лютого 1936 р. (ст. 4 п. «д» КпК УСРР).

коРобко федір якович, народився 
1912 р. у Гадяцькому пов. полтавської губ. 
Українець, із службовців, освіта початкова, 
у 1931—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у сел. покотилівка Харківської приміської 
зони. Технік ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 14 грудня 1935 р. під час зборів 
колективу за висловлювання проти стаха-
новського руху, вимоги щодо поліпшення 
матеріального стану залізничників (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито транспортною 
колегією верховного Суду СРСР 13 лютого 
1936 р. за відсутності складу злочину (ст. 4 
КпК УСРР) зі звільненням з-під варти.

коРобков олександр михайлович, на-
родився 1913 р. у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. Служив 
у житомирській обл. Шофер авіапарку 96-ї 
авіабригади, червоноармієць. заарештований 
23 січня 1937 р. за диверсійну діяльність 
та к.-р. агітацію (статті 549, 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 16 черв-
ня 1937 р. (статті 549 через ст. 17, 5410 ч. 1, 



363Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 07.1934 по 07.1937

5411 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. У 1942—1945 рр. у лавах РСЧА. На 
1958 р. проживав у Харкові. Реабілітований 
26 лютого 1959 р.

коРовін леонтій карпович, народив-
ся 1894 р. у с. Симеон Рузького пов. Мос-
ковської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, у 1931—1934 рр. член вКп(б), 
з 1934 р. кандидат у члени вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Майстер Хпз. заарештований 
26 червня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 17 вересня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 27 вересня 1961 р.

коРовін микола іванович, народив-
ся 1905 р. у с. Синьогубов Тульської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта вища, поза-
парт., у минулому член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. завідувач кафедри фізики ХІбІ 
і Українського текстильного інституту. зааре-
штований 28 лютого 1936 р. за к.-р. погляди 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 9 серпня 1936 р. 
за зв’язок з троцькістами і антирад. агітацію 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбував у сел. воркута Комі АРСР. 
після звільнення з-під варти залишився пра-
цювати за вільним наймом у таборі. У 1950-ті 
роки працював старшим інженером ворку-
тинського механічного заводу і викладав у фі-
ліалі всесоюзного політехнічного інституту. 
Реабілітований 20 березня 1956 р.

коРовЧенко степан якович, народив-
ся 1884 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. помічник 
машиніста паровозного депо ст. Харків-Сорт. 
півд. залізниці. заарештований 29 липня 
1937 р. за антирад. пропаганду та вербування 
у секту євангелістів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 26 жовтня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 8 років 
тюремного ув’язнення з пораженням у пра-
вах на 5 років. Ухвалою залізничної колегії 
верховного Суду СРСР від 22 травня 1939 р. 
тюремне ув’язнення замінено позбавленням 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у про-
мисловій вТК НКвС у Харкові. Реабілітова-
ний 19 квітня 1994 р.

коРольов іван андрійович, народився 
1902 р. і проживав у Харкові. Українець, со-
ціальне походження невідоме, освіта початко-
ва, позапарт., у 1925—1936 рр. член вКп(б). 
Технік Хвз. заарештований 15 січня 1937 р. 
як член к.-р. групи «Робітнича опозиція» 

(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 березня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 4 грудня 
1941 р. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

коРольов іван георгійович, народився 
1905 р. у с. Нікольське Мединського пов. 
Калузької губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1930 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Кресляр Канат-
дортрансу. заарештований 16 червня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і спец-
колегією Харківського облсуду 23 серпня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 21 травня 1992 р.

коРольов ювеналій макарович, на-
родився 1875 р. у с. пушкарська Охтирсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. боромля Тростянецького р-ну Харків-
ської обл. Священик Крестовоздвиженської 
церкви. заарештований 10 жовтня 1934 р. 
за агітацію проти переселенців (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 лютого 1935 р. за к.-р. агітацію та 
поширення провокаційних чуток висланий до 
Казахстану на 3 роки. Реабілітований 1 лис-
топада 1989 р.

коРольова любов микитівна, див. СЕ-
ÌЕНОÂА (Êîðîлüîâà) Люáîâ Ìèêèò³âíà.

коРолюк полікарп іванович, народив-
ся 1897 р. у с. Мотовилівка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1932—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Директор 
свинорадгоспу № 2 у с. барвінкове барвінків-
ського р-ну. заарештований 4 грудня 1935 р. за 
приховування соціального походження, факту 
служби в армії петлюри; збільшення вироб-
ничого стажу та кількості років служби у Чер-
воній армії (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), а 13 груд-
ня 1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито прокурором бар-
вінківського р-ну 31 грудня 1935 р. (ст. 5 КпК 
УСРР). На 1937 р. працював заступником 
директора буфету ст. Ржава півд. залізниці. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антирад. 
діяльність. Розстріляний 5 вересня 1937 р. 
Судовий орган, дата вироку та місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 12 грудня 1980 р.

коРоп антоніна григорівна, народилася 
1903 р. у с. Супротивна балка Кабеляцько-
го пов. полтавської губ. Українка, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1928—1936 рр. член 
вКп(б). проживала у Харкові. Асистентка 
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кафедри факультетської терапії 1-го ХМІ. 
заарештована 9 липня 1937 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 27 грудня 1937 р. за зв’язок з троць-
кістами (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлена 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бувала на ст. Тайга Томської залізниці. звіль-
нена з-під варти 19 липня 1946 р. проживала 
у м. Томськ Томської обл. Лікар Томської об-
ласної туберкульозної лікарні. заарештована 
29 квітня 1950 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УСРСР 
і ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 20 вересня 1950 р. заслана на поселення 
до Кокчетавської обл. звільнена з заслання 
у травні 1954 р. На 1956 р. проживала у Хар-
кові. Реабілітована 23 травня 1958 р.

коРоп марія григорівна, народилася 
1899 р. у с. Супротивна балка Кобеляцько-
го пов. полтавської губ. Українка, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1918—1928 і 1930—
1934 рр. член вКп(б). проживала у Харкові. 
Лаборантка комбінату хімпластмас. У 1928 р. 
за належність до троцькістської опозиції ви-
слана до Рязані на 3 роки, звільнена до-
строково у 1929 р. заарештована 8 квітня 
1935 р. за к.-р. троцькістську пропаганду, 
як дружина ув’язненого Суздальського по-
літізолятора, з яким підтримує листування та 
їздить до нього на побачення (статті 5410 ч. 1, 
5411, 542 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 4 вересня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлена 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання від-
бувала в Ярославській в’язниці. Розстріляна 
4 вересня 1937 р. у [Ярославлі за ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Ярославській обл.] 
від 3 вересня 1937 р. Реабілітована 30 червня 
1956 р. і 20 жовтня 1989 р.

коРопець федір іванович, народився 
1913 р. у с. піщанка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
Служив у м. проскурів проскурівського р-ну 
Кам’янець-подільської обл. Курсант школи 
молодшого командного складу 1-го кав. пол-
ку 1-ї кав. дивізії. заарештований 26 листопа-
да 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і військовим трибуналом 1-го кінного 
корпусу КвО 22 грудня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 1 рік. У 1941 р. призваний 
до РСЧА, брав участь у великій вітчизняній 
війні, був поранений, нагороджений орденом 
Червоної зірки і медалями. На 1971 р. прожи-
вав у м. ворошиловград ворошиловградської 
обл. Реабілітований 8 вересня 1971 р.

коРостильов андрій михайлович, на-
родився у 1881 р. у м. бахмут бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, у 1926—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Старший ре-
візор Управління півд. залізниці. заарешто-
ваний 22 грудня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
5 березня 1936 р. (статті 5410, 5413, 68 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі. Ухвалою транспортної колегії верховного 
Суду СРСР від 27 квітня 1936 р. з вироку ви-
ключено ст. 68 КК УСРР, термін покарання 
знижено до 2 років позбавлення волі. Реабілі-
тований 17 січня 1994 р.

коРостильов дмитро вакулович, див. 
Б²ÐЮÊОÂ Олåêñàíäð Âàñèлüîâèч (Êîðîñòèлüîâ 
Дìèòðî Âàêóлîâèч).

коРостиЧенко йосип максимович, 
народився 1894 р. у с. бугаївка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Революційне вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Робітник школи прикордонників. 
У 1930—1931 рр. під слідством Харківського 
оперсектору ДпУ за ст. 5410 КК УСРР. за-
арештований 8 квітня 1937 р. за к.-р. агітацію 
і участь у баптистській секті (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 серпня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у відда-
лених вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

коРотковський георгій іванович, на-
родився 1897 р. у с. брасово Севського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, кандидат у члени вКп(б) з 1931 р. 
проживав у Харкові. Начальник бюро відділу 
контролю дизельного цеху Хпз. заарештова-
ний 28 березня 1935 р. за недонесення про к.-р. 
дії (ст. 5412 КК УСРР) і Харківським облсудом 
15 травня 1935 р. засуджений на 3 роки позбавлен-
ня волі умовно. звільнений з-під варти 17 трав-
ня 1935 р. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

коРоткоРУЧко яків сергійович, дата 
і місце народження, національність, соціаль-
не походження, освіта та партійність невідомі. 
проживав у с. павлівка Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Селянин-одноосібник. Дата 
арешту невідома, під слідством Кегичівсько-
го Рв НКвС за погрози активу колгоспу ім. 
Калініна (ст. 69 КК УСРР), справу закрито 
31 серпня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

коРпУсов федір никифорович, на-
родився 1899 р. у слоб. Ніколаєвська Кур-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
у 1918—1936 рр. член вКп(б). проживав 
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у Харкові. Слухач військово-господарської 
академії РСЧА, інтендант ІІІ рангу. зааре-
штований 24 вересня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 квітня 1937 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність позбавлений волі у в’язниці на 5 ро-
ків. Реабілітований 11 березня 1958 р.

коРсУн петро (палладій) сергійович, 
народився 1885 р. у м. валки валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Сторож дитячого будинку ім. 
Леніна. заарештований 29 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

коРсУнський михайло борисович, 
народився 1909 р. у м. Крюків Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. єврей, з торговців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Інструктор з фізкультури Хімпромспіл-
ки. заарештований 1 листопада 1936 р. за 
антирад. агітацію та передання відомостей, 
що не підлягають розголошенню (статті 5410 
ч. 1, 109 КК УСРР) і Харківським облсудом 
10 травня 1937 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину.

коРУшкін георгій герасимович, наро-
дився 1898 р. у с. Дубровно порковського 
пов. псковської губ. Росіянин, із селян, осві-
та середня, у 1920—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник начальника 
будинку Червоної армії. У 1918 р. заарештову-
вався вЧК. заарештований 13 червня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (статті 541 
п. «б», 5411 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 4 жовтня 1937 р. 
(статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до вМп з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 5 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 жовтня 1957 р.

коРягін микола павлович, народив-
ся 1901 р. у с. бєлиця Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. бєлиця бє-
ловського р-ну Курської обл. Робітник будів-
ництва залізничної гілки Льгов-Основа півд. 
залізниці. заарештований 26 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

коРякін петро єгорович, народився 
1908 р. у с. Теньгушево Саранського пов. 
пензенської губ. Росіянин, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1931—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Студент 
ХХТІ. заарештований 15 жовтня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської групи та к.-р. агіта-
цію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 21 червня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) виправданий. Реабілі-
тований 5 листопада 1992 р.

косаРев михайло якович, народився 
1907 р. у м. великі Луки великолуцького пов. 
псковської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1930—1932 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Олексіївському 
радгоспі у Коломацькому р-ні Харківської 
обл. Секретар робітничого комітету радгос-
пу. заарештований 4 вересня 1935 р. за к.-р. 
розмови, антисемітську агітацію та крадіжку 
незаповнених бланків (статті 5410 ч. 2, 5621, 68 
КК УСРР) і Харківським облсудом 29 листо-
пада 1936 р. (статті 5410 ч. 2, 5621, 68 ч. 2 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 22 березня 1990 р.

косенко андрій савелійович, народив-
ся 1912 р. у с. Новоясенівка Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Лаборант 
їдальні школи Червоних старшин. заарешто-
ваний 10 травня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 8 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 8 грудня 1989 р.

косенко федір миколайович, наро-
дився 1915 р. у с. Ручки Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, у 1931 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Студент ХпІ. заарешто-
ваний 27 квітня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито Спв 
УДб ХОУ НКвС 8 грудня 1936 р.

косих мойсей якович, народився 
1883 р. у м. Орел Орловської губ. єврей, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. працівник 3-го пункту Індпошиву. 
заарештований 25 квітня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 серпня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. покінчив 
життя самогубством 25 червня 1936 р. у каме-
рі спецкорпусу ХОУ НКвС. Реабілітований 
23 березня 1989 р.
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коскін семен іванович, народився 
1896 р. у с. волобуївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. волобуївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». У 1929 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 30 липня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
17 квітня 1989 р.

коссиЧ (косич) валентин євгенович, 
народився 1912 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, із капіталістів, освіта неповна серед-
ня, позапарт. Робітник навчального комбі-
нату ХТз. заарештований 8 грудня 1934 р. 
за терористичні тенденції (ст. 548 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 січня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ. після звільнення з-під варти 
проживав у м. полтава полтавської губ. Реа-
білітований 10 липня 1991 року.

костевиЧ василь герасимович, наро-
дився 1899 р. у с. Хороше павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у 3-му відділенні близнюківського зерно-
радгоспу Харківської обл. Охоронець зерно-
радгоспу. заарештований 25 вересня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито близнюківським Рв НКвС 
28 вересня 1935 р. за непідтвердженості об-
винувачення.

костенко дмитро овксентійович, на-
родився 1881 р. у с. вільшана Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у минулому член 
УСДРп, УКп, у 1925—1930 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав на хут. зіньків 
Харківської приміської зони. Голова артілі 
«Нова культура». заарештований 27 липня 
1935 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 листопада 1935 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
7 грудня 1993 р.

костецький ілля денисович, народив-
ся 1899 р. у с. Ладичин Теребовлянського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. викладач ФзН 
заводу «Світло шахтаря». У 1933 р. під слід-
ством Спв ХОв ДпУ за к.-р. діяльність та 
участь у к.-р. організації (ст. 5411 КК УСРР). 
заарештований 24 квітня 1937 р. як член к.-р. 

націонал-фашистської терористичної органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 серпня 1937 р. за участь у к.-р. організації 
УвО винесено ухвалу про розстріл. Розстріля-
ний 10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 9 вересня 1958 р.

костиРєв андрій степанович, народив-
ся 1901 р. у с. Доли Смоленської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТГз. за-
арештований 28 липня 1937 р. за те, що разом 
з групою осіб проводив к.-р. профашистську 
троцькістську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 20 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 23 січня 1990 р.

костін андрій петрович, народився 
1919 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у с. Ше-
белинка балаклійського р-ну Харківської 
обл. Учень НСШ. заарештований 22 жовтня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито помічником прокуро-
ра у спецсправах 21 листопада 1935 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР).

костін макар григорович, народився 
1896 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Новотро-
їцький балаклійського р-ну Харківської обл. 
Машиніст МТС. заарештований 21 грудня 
1935 р. за антирад. агітацію і побиття стаха-
новця (статті 5410, 69 ч. 2 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 15 березня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 69 ч. 2 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 19 липня 1990 р.

костін максим федорович, народив-
ся 1915 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шебе-
линка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Тракторист МТС. заарештований 22 жовтня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито помічником прокуро-
ра у спецсправах 21 листопада 1935 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР).

костоглодов яким степанович, на-
родився 1885 р. у с. василівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Тара-
сівській дільниці Кислівського бурякорадгос-
пу Куп’янського р-ну Харківської обл. Сто-
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рож тракторної бригади Кислівського буря-
корадгоспу. заарештований 26 квітня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 17 груд-
ня 1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 21 липня 1959 р.

костогРиЗенко петро васильович, 
народився 1880 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Секретар 
правління кооперативної артілі «Рембуд». за-
арештований 20 жовтня 1934 р. за розкра-
дання державних коштів, зловживання служ-
бовим становищем (постанова ЦвК і РНК 
СРСР «про охорону майна державних під-
приємств…» від 7 серпня 1932 р.), 5 березня 
1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд і спецколегією дорожнього су-
ду Московсько-Донбаської залізниці 4 квітня 
1935 р. (ст. 111 КК РСФРР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у зМУ умовно. Реа-
білітований 13 липня 1995 р.

костРУбін василь дмитрович, наро-
дився 1893 р. у с. Красне Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Кравець 
пункту № 1 Швейкоопремонту. заарешто-
ваний 28 квітня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 25 липня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Ухвалою спецколегії 
верховного Суду УРСР від 7 вересня 1937 р. 
вирок скасовано, справу передано на новий 
розгляд зі стадії досудового слідства. Осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 10 серпня 1962 р.

костюк іван семенович, народився 
1896 р. у м. Хорол Хорольського пов. пол-
тавської губ. Українець, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач секції НДІ харчової промисловості. 
заарештований 8 вересня 1936 р. як член 
антирад. націоналістичного угруповання та 
к.-р. профашистську дііяльність (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 3 бе-
резня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК УРСР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. після від-
буття терміну покарання працював за вільним 
наймом інженером-технологом Сусумансько-
го ремонтного заводу Дальбуду НКвС, за 
сумлінну працю нагороджений медаллю «за 

добросовестный труд в годы великой Отече-
ственной войны». з 1966 р. пенсіонер, прожи-
вав у Києві, де помер 1968 р. Реабілітований 
19 жовтня 1990 р.

костюк микола титович, народився 
1906 р. у м. вінниця вінницького пов. по-
дільської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Кухар фабрики-кухні ХТГз. заарештований 
27 липня 1937 р. за те, що разом з групою 
осіб проводив к.-р. фашистську троцькіст-
ську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 20 жов-
тня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засудже-
ний на 7 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
23 січня 1990 р.

костюк петро степанович, народив-
ся 1916 р. у с. Нова баварія Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник ХКз 
ім. петровського. заарештований 3 листопада 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 13 лютого 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у віддалених вТТ. Реабілітований 22 липня 
1994 р.

костюЧенко леонід сергійович, наро-
дився 1887 р. у м. Суми Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник книжкової фабрики ім. петровського. 
заарештований 17 лютого 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Харківським облпрокурором 4 липня 1935 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР) зі звільненням з-під 
варти. помер 24 лютого 1942 р. у Харкові.

костянтинов микола олександрович, 
народився 1917 р. у с. Олександрівка Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Олександрівка золочівського р-ну Харків-
ської обл. Радіотехнік Одноробівської МТС. 
заарештований 28 січня 1937 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 23 грудня 1937 р. звільнений з-під варти 
31 грудня 1937 р.

коськін олександр мефодійович, на-
родися 1915 р. у м. Охтирка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
неповна середня, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник ХТз. 
заарештований 8 квітня 1937 р. за шкідниць-
ку діяльність (ст. 547 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 17 жовтня 1938 р. (статті 75 ч. 1, 97 
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КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

косянков купріян кононович, наро-
дився 1888 р. у с. Родіоновка Горецького пов. 
Могильовської губ. білорус, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач маркшейдерської групи тресту «пром-
будматеріали». заарештований 21 червня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської організа-
ції та к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

котелевець іван григорович, наро-
дився 1878 р. у с. Яковенкове зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Яковен-
кове балаклійського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1929 р. розкуркулений. заа-
рештований 30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
7 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
28 березня 1989 р.

котелевець степан іванович, наро-
дився 1898 р. у с. Старий Мерчик валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Старий Мерчик валківського р-ну 
Харківської обл. Кочегар лікарні ст. Любо-
тин півд. залізниці. заарештований 20 груд-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 17 березня 
1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. Реабі-
літований 18 травня 1995 р.

котельников петро павлович, на-
родився 1883 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1918—1919 рр. член РКп(б). Робітник 
військового корінного парку. заарештований 
2 листопада 1935 р. за к.-р. агітацію та дис-
кредитацію вождів партії (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
8 лютого 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у віддалених вТТ. Реабілітова-
ний 22 липня 1994 р.

котенко іван данилович, народився 
1899 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Харківської приміської зони. Робіт-
ник ст. Козача Лопань півд. залізниці. за-
арештований 3 листопада 1936 р. за антирад. 

агітацію, поширення к.-р. чуток (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 20 січ-
ня 1937 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 27 червня 
1991 р.

котенко михайло іванович, народився 
1903 р. у с. покровське Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. безробітний, 
за фахом учитель. заарештований 22 грудня 
1934 р.за к.-р. діяльність (ст. 5411 КК УСРР), 
рішення в справі відсутнє.

котихін петро єгорович, народився 
1912 р. у с. борова Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1936 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Робітник ХТГз. зааре-
штований 7 лютого 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 15 травня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 19 травня 1995 р.

котляР василь калинович, народив-
ся 1898 р. на хут. Котляри Харківської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
у 1917—1920 рр. член РКп(б). без певного 
місця проживання. без певних занять. за-
арештований 7 червня 1937 р. за к.-р. агітацію 
у нетверезому стані на ст. Харків-балашівка 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 8 жовтня 1937 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Термін покарання відбував 
у Харківській промисловій вТК НКвС. Реа-
білітований 4 липня 1991 р.

котляРевський іван андрійович, на-
родився 1890 р. у с. Лозова павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. панютине Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Інспектор-приймальник пвРз. 
заарештований 11 лютого 1937 р. за к.-р. 
троцькістську пропаганду (ст. 5410 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 2 липня 1937 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
27 червня 1991 р.

котляРевський петро миколайович, 
народився 1884 р. у с. Линець Гайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. У 1930 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав, позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. заарештований 
27 липня 1937 р. оперпунктом УДб НКвС ст. 
Готня півд. залізниці за к.-р. агітацію (ст. 5410 
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ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 вересня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
11 листопада 1989 р.

котляРов олексій микитович, наро-
дився 1899 р. у с. Гребенюківка Сумського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта початкова, у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Старший ін-
структор політуправління ХвО. заарештова-
ний 23 березня 1937 р. за видачу партквитків 
троцькістам (ст. 5410 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 5 жовтня 
1937 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 6 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1957 р.

котляРський мойсей якович, наро-
дився 1903 р. у м. біла Церква васильківсько-
го пов. Київської губ. єврей, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Кравець артілі ім. 13-річчя жовтня. заарешто-
ваний 26 березня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 15 серп-
ня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у сел. воркута 
Комі АРСР. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

котов павло павлович, народився 
1910 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
завідувач військового столу заводу № 183. 
заарештований 4 липня 1937 р. як член к.-р. 
організації та шпигунство (статті 541 п. «а», 
5410, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 12 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 22 травня 1963 р.

котов сидір степанович, народився 
1885 р. у с. Каташин Новозибківського пов. 
Чернігівської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта неповна середня, у 1921—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Старший десятник ст. пол-
тава півд. залізниці. заарештований 10 січ-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінсудом Донецької залізниці в спец-
складі 4 квітня 1937 р. (статті 5410, 105 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 24 травня 1961 р.

кофанов яків савович, народився 
1896 р. у с. Старовірівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у с. Старовірівка Третя Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Ілліча. 
заарештований 31 грудня 1934 р. за поширен-
ня провокаційних чуток (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 люто-
го 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабіліто-
ваний 3 грудня 1992 р.

кохно микита прокопович, народився 
1895 р. у с. Лебедин Київської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. Солоницівка Харківської примісь-
кої зони. Священик УАпЦ. заарештований 
12 січня 1936 р. як член к.-р. організації та 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
29 березня 1936 р. (ст. 5412 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 12 серпня 1991 р.

коц никанор дмитрович, народився 
1900 р. у с. безлюдівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
ХІІзТ. заарештований 20 червня 1937 р. як 
член підпільної к.-р. української націонал-
фашистської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 26 жовтня 1937 р. (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією майна. Розстріляний 27 жов-
тня 1937 р. у Києві. Реабілітований 4 лютого 
1958 р.

коЧегаРов микола андрійович, на-
родився 1900 р. у с. Рубіжне вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1928—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. змінний 
майстер ХТз. заарештований 8 квітня 1935 р. 
за троцькізм та к.-р. пропаганду (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 вересня 1935 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки, а ухвалою від 26 березня 
1938 р. термін покарання подовжено на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі 
у сел. Княж-погост Усть-вимського р-ну Ко-
мі АРСР і воркуттабі, де помер 9 січня 1941 р. 
Реабілітований 29 жовтня 1965 р.

коЧеРгін іван якович, народився 
1881 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1905—
1918 рр. член РСДРп (об’єднаної). пенсіо-
нер за інвалідністю. заарештований 9 липня 
1937 р. як член меншовицької організації та 
антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 листопада 1937 р. позбавлений 
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волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував в Івдельтабі на ст. Сама залізниці ім. 
Кагановича. Реабілітований 5 липня 1989 р.

коЧеРигін федір васильович, наро-
дився 1914 р. у с. Мигу Ярославської губ. 
Росіянин, соціальне походження невідоме, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1927—
1937 рр. член вЛКСМ. проживав на ст. Лозо-
ва півд. залізниці. Ревізор вантажної служби 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
2 червня 1937 р. як член к.-р. організації та 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 серпня 1937 р. за відсутності 
складу злочину.

коЧеРкевиЧ іван михайлович, наро-
дився 1887 р. у провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХТГз. заарештований 
13 листопада 1936 р. як член к.-р. націона-
лістичного угруповання (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 лютого 1937 р. виправданий.

коЧУбей сергій федорович, народився 
1903 р. у м. білопілля Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, у 1926—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник паровозної служ-
би півд. залізниці. заарештований 5 лютого 
1937 р. за к.-р. шкідницьку роботу (ст. 547 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 5 жовтня 1937 р. (статті 547, 548 через 
ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років і конфіскацією особистого май-
на. Реабілітований 18 квітня 1956 р.

коЧУбенко микола артемович, наро-
дився 1905 р. у м. Маріуполь Маріупольсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, поза-
парт., у 1929—1936 рр. член вКп(б). прожи-
вав у с. Шарапкине Ровенківського р-ну Ста-
лінської обл. без певних занять. заарешто-
ваний 3 липня 1937 р. Оп Тв ГУДб НКвС 
ст. Люботин півд. залізниці за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 25 вересня 1937 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 10 липня 1992 р.

кошеЧенко ганна дмитрівна, народи-
лася 1912 р. у м. Луганськ Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українка, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. проживала 
у Харкові. Телеграфістка ХЦТ. заарештова-
ною не була, під слідством Спв УДб ХОУ 

НКвС з 16 березня 1935 р. за поширення к.-р. 
пісні про челюскінців (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 червня 
1935 р. засуджена на 2 роки позбавлення волі 
у зМУ. Ухвалою комісії приватної амністії від 
25 лютого 1937 р. застосована приватна амніс-
тія. Реабілітована 21 квітня 1994 р.

кошковаРов павло іванович, наро-
дився 1915 р. у с. Тетлега зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тетлега Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Тракторист 
Чугуївської МТС. заарештований 2 січня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито Чугуївським райпрокурором 
31 січня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

кошмаРов іларіон васильович, наро-
дився 1893 р. у с. василівка воронезької губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник Хпз. 
заарештований 28 квітня 1935 р. за антирад. 
розмови (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 9 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
19 жовтня 1990 р.

кРавцов григорій петрович, народився 
1905 р. у с. Федорівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Технік-нормувальник південмон-
тажбуду. заарештований 13 квітня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 17 жовтня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 26 жов-
тня 1937 р. за ухвалою трійки УНКвС по 
Дальбуду від 14 вересня 1937 р. Реабілітова-
ний 22 липня 1994 р. і 15 квітня 1956 р.

кРавцов іван єгорович, народився 
1912 р. у с. Коломийчиха Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та вища, позапарт., до 1932 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Учитель СШ с. Чер-
каська Лозова Харківського р-ну Харківської 
обл. заарештований 26 листопада 1936 р. 
за організовану к.-р. діяльність (ст. 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 28 квіт-
ня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) засуджений на 8 років позбавлен-
ня волі у в’язниці з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі, де помер 29 грудня 1941 р. Реабіліто-
ваний 15 червня 1959 р.

кРавцов Роман никанорович, наро-
дився 1901 р. у с. Скрипаї зміївського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Скрипаї 
Чугуївського р-ну Харківської обл. вахтер 
ДЕС № 2 у сел. Есхар Чугуївського р-ну. 
заарештований 5 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 14 березня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою Найвищого Суду 
УРСР від 28 квітня 1937 р. вирок скасовано, 
справу закрито (ст. 302 ч. 1 КпК УРСР).

кРавцов сергій степанович, народився 
1895 р. у с. ворожба Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт., у 1917—1918 рр. член партії лівих 
соціалістів-революціонерів, у 1919—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Доцент 
Харківського НДІ лісового господарства. за-
арештований 2 лютого 1937 р. як член троць-
кістсько-боротьбистської організації та укра-
їнський націоналізм (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
29 липня 1937 р. засуджений на 7 років по-
збавлення волі у віддалених вТТ з обмежен-
ням прав на 3 роки. Ухвалою особливої нара-
ди при МДб СРСР від 13 січня 1951 р. (статті 
5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) висланий на дові-
чне поселення до Красноярського краю. Реа-
білітований 7 вересня 1956 р. і квітні 1957 р.

кРавЧенко андрій васильович, наро-
дився 1880 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, у 1928—1935 рр. 
член вКп(б). Черговий вагоноремонтного 
заводу трамвайного тресту. заарештований 
4 серпня 1935 р. за безпідставну видачу парт-
документів під час роботи у Дзержинському 
райкомі Кп(б)У (ст. 97 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 15 жов-
тня 1935 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у Картабі. Реабілітований 2 червня 1956 р.

кРавЧенко олександр маркович, на-
родився 1884 р. у с. Матвіївка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лютівка золочівського р-ну Харківської 
обл. Священик. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 26 липня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 5 листопада 1936 р. (статті 5410, 5621 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у м. біробіджан 
єврейської Автономної обл. Хабаровського 
краю. Реабілітований 11 березня 1966 р.

кРавЧенко олексій георгійович, наро-
дився 1913 р. на сел. Дебальцеве бахмутсько-

го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт., у 1928—1931 рр. член вЛКСМ. Служив 
у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Командир відділення окремого батальйо-
ну зв’язку 23-ї стріл. дивізії. заарештований 
13 липня 1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом 14-го 
стріл. корпусу ХвО 9 вересня 1937 р. засудже-
ний на 6 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
9 січня 1990 р.

кРавЧенко тимофій миронович, на-
родився 1888 р. у с. Хотімля вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. білаївка 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Фрунзе. заарештований 24 серп-
ня 1936 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 28 січня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 20 квітня 1990 р.

кРавЧенко юхим андрійович, наро-
дився 1892 р. у с. попівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. попівка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Красноградської вантаж-
контори. заарештований 20 квітня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито помічником Харківського об-
лпрокурора у спецсправах 5 липня 1937 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений з-під 
варти 19 липня 1937 р.

кРавЧик еммануїл давидович, народив-
ся 1905 р. у [Мінській губ.]. єврей, з кус-
тарів, освіта вища, позапарт., у 1921—1927 
і 1928—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. заступник начальника техвідділу 
ХЕМз. У 1928 р. висланий до Казахстану. за-
арештований 27 лютого 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та троцькістську 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 серпня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі у сел. 
воркута Комі АРСР. Реабілітований 17 черв-
ня 1989 р.

кРавЧик станіслав павлович, народив-
ся 1905 р. у м. Радом Радомської губ. поляк, 
з робітників, освіта середня спеціальна, поза-
парт., у 1927—1931 рр. член компартії польщі, 
у 1931—1934 рр. кандидат у члени вКп(б). про-
живав у м. Керч Кримської АРСР. безробітний, 
за фахом технолог. заарештований 28 квітня 
1937 р. на ст. Куп’янськ-вузл. півд. залізниці 
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як підозріла особа, що мала намір здійснити 
теракт. Розстріляний 22 жовтня 1937 р. у Хар-
кові на підставі наказу заступника нач. УНКвС 
по Харківській обл. Рейхмана від 20 жов-
тня 1937 р. Реабілітований 26 липня 1989 р.

кРаєвий іван гаврилович, див. ГÐЕБЕ-
НЮÊ ²âàí ²âàíîâèч (Êîíîâ Êîñòÿíòèí Ìèêî-
лàйîâèч, Êðàºâèй ²âàí Гàâðèлîâèч).

кРаЗ григорій якович, народився 1904 р. 
у м. Лубни Лубенського пов. полтавської 
губ. єврей, з кустарів, освіта вища, у 1925—
1936 рр. член вКп(б). проживав у сел. ба-
лаклія балаклійського р-ну Харківської обл. 
Технічний директор ДАРДз № 2. заарештова-
ний 6 вересня 1936 р. як член к.-р. організації 
та к.-р. троцькістську шкідницьку діяльність 
(статті 547, 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 27 січня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки і конфіскацією майна. Ухвалою 
президії верховного Суду УРСР від 18 листо-
пада 1955 р. обвинувачення за статтями 5411, 
5410 ч. 1 КК УРСР припинено, а ст. 547 КК 
УРСР перекваліфіковано на ст. 97 КК УРСР 
з виключенням з вироку конфіскації майна. 
На підставі Указу верховної Ради СРСР «про 
амністію…» від 27 березня 1953 р. вважається 
таким, що не має судимості. Реабілітований 
24 травня 1961 р.

кРайЗман мойсей ісакович, народився 
1904 р. у м. златопіль Київської губ. єв-
рей, із службовців, освіта середня, позапарт., 
у 1925—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інспектор політпросвіти відділу 
народної освіти Харківського облвиконкому. 
заарештований 9 червня 1937 р. як член ди-
версійної антирад. організації (статті 547, 5410, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 9 грудня 1937 р. (статті 
542, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 10 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 23 травня 1956 р.

кРайник ольга францівна, народила-
ся 1898 р. у с. Городилів золочівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українка, із службовців, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживала у Харкові. 
Коректор редакції газети «Соціалістична Хар-
ківщина». заарештована 13 червня 1937 р. як 
член к.-р. націонал-фашистської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківської обл. від 
9 серпня 1937 р. як член к.-р. організації УвО 
позбавлена волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбувала у бамтабі, з 1938 р. на 

Колимі в радгоспі «Ельчен». після звільнен-
ня з-під варти виїхала до Саратовської обл. 
У 1955 р. оселилася у м. золочів Львівської 
обл. Реабілітована 9 вересня 1958 р.

кРамаРенко володимир єрмолайович, 
народився 1888 р. у с. вилівка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вилівка зміївського р-ну Харківської обл. 
Робітник Хпз. заарештований 3 січня 1935 р. 
за диверсію (ст. 549 КК УСРР), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 15 квітня 
1935 р. (ст. 5 КпК УСРР).

кРамаРенко григорій іванович, наро-
дився 1900 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Харківської приміської зони. Чоботар. за-
арештований 14 січня 1935 р. за підтримку 
вбивства т. Кірова і пропозицію вбивства 
т. Сталіна (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 22 червня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 7 липня 1989 р.

кРамаРенко ілля андрійович, наро-
дився 1885 р. у с. вільшани Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1903—1906 рр. 
член РСДРп, у 1908—1912 рр. член партії 
соціалістів-революціонерів, у 1920 р. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Старший 
електромонтер підстанції ст. Харків-Сорт. 
півд. залізниці. заарештований 29 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 25 жовтня 
1937 р. засуджений на 8 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

кРамаРенко феодосій євстафійович, 
народився 1894 р. у м. золочів Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Дубника золочівського р-ну Харківської обл. 
вагар ст. Основа півд. залізниці. заарештова-
ним не був, під слідством Тв ГУДб НКвС ст. 
Основа з 9 вересня 1935 р. за недбале ставлен-
ня до службових обов’язків, внаслідок чого 
було пограбовано військовий ешелон (ст. 99 
КК УСРР), справу закрито підготовчим за-
сіданням лінсуду півд. залізниці 14 листопада 
1935 р. за відсутності складу злочину (ст. 4 п. 
«д» КпК УСРР).

кРамЧанинов федот миколайович, 
народився 1881 р. у с. Старий Город бєлгород-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. 
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член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Хпз. заарештований 26 липня 1936 р. як 
член к.-р. угруповання та антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 11 листопада 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 5 березня 1997 р.

кРапивников олександр юхимович, 
народився 1896 р. у с. Добра Херсонського 
пов. Херсонської губ. єврей, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Експедитор заводу № 135. заарештований 
4 березня 1937 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію, наклепи на керівників партії та уряду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 2 квітня 1938 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі в бухті Нагаєва Хабаровсько-
го краю. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

кРасильников георгій григорович, 
народився 1901 р. у с. вільшани Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, у 1925—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. безробітний, у минуло-
му начальник печенізького Рв НКвС. зааре-
штований 29 вересня 1936 р. за статтями 5410, 
5411 КК УСРР і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 грудня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі. звільнений з-під варти 28 липня 
1944 р. Реабілітований 22 лютого 1957 р.

кРасников василь дмитрович, наро-
дився 1880 р. у с. волобуївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. волобуївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію та к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 21 квітня 1989 р.

кРасников федір васильович, наро-
дився 1905 р. у с. волобуївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. волобуївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. заарештований 30 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

кРаснокУтський михайло іванович, 
народився 1917 р. у с. вербівка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вербівка балаклійського р-ну Харківської 
обл. Робітник ДАРДз № 2 у сел. балаклія. 
заарештований 15 лютого 1937 р. як член 
к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 23 лип-
ня 1937 р. виправданий. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 23 грудня 
1937 р. вирок скасовано, справу направлено 
на дослідування. Справу закрито балаклій-
ським Рв НКвС 24 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

кРаснословов (краснославов) павло 
іванович, народився 1894 р. у Москві. Украї-
нець, з кустарів, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач кафедри нарис-
ної геометрії ХІІТ. заарештований 14 червня 
1936 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
5 жовтня 1936 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 5 квітня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Даль-
буду від 31 березня 1938 р. Реабілітований 
26 грудня і 11 серпня 1957 р.

кРасов олексій іванович, народився 
1915 р. у с. павлівка Курської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1931—1937 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Молодший командир 12-го кав. 
полку НКвС. заарештований 26 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом прикордонної і вну-
трішньої охорони УРСР по Харківській обл. 
17 серпня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 25 липня 1994 р.

кРасовський броніслав антонович, 
народився 1912 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. білорус, з робітників, освіта середня, 
позапарт., член вЛКСМ з 1929 р. проживав 
у Харкові. Студент 2-го ХМІ. заарештований 
27 квітня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 7 вересня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 11 квітня 1995 р.

кРасовський михайло андрійович, 
народився 1893 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1930 рр. член вКп(б). Робіт-
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ник заводу «Серп і молот». заарештований 
26 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 жовтня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі в бухті 
Нагаєва Далекосхідного краю. Розстріляний 
20 травня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 23 квітня 1938 р. Реабіліто-
ваний 27 лютого 1959 р. і 30 липня 1957 р.

кРаУЗе Рейнгольд вільгельмович (васи-
льович), народився 1905 р. у с. Мар’янівка 
верхньодніпровського пов. Катеринослав-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Лапенка Нікополь-
ського р-ну Дніпропетровської обл. Робітник 
Нікопольського трубного заводу. заарештова-
ний 2 липня 1937 р. Оп Тв ГУДб НКвС ст. 
Лозова півд. залізниці як член к.-р. шпигун-
ської диверсійної організації та профашист-
ську діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

кРаЧУлов петро георгійович, народився 
1907 р. у с. ботівка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Національність невідома, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у мину-
лому член вКп(б). проживав у Харкові. Стар-
шина 2-го окремого відомчого дивізіону РСМ. 
заарештований 11 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом прикордонної та внутрішньої охо-
рони УРСР по Харківської обл. 5 листопада 
1937 р. (ст. 20617 п. «а» КК УРСР) засудже-
ний на 1 рік позбавлення волі у вТТ, з ура-
хуванням терміну попереднього ув’язнення 
звільнений від подальшого відбуття пока-
рання. Реабілітований 26 листопада 1958 р.

кРеймеР мойсей беркович, наро-
дився 1912 р. у м. Кам’янець-подільський 
Кам’янець-подільського пов. подільської 
губ. єврей, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
ХХТІ. заарештований 15 жовтня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської групи та антирад. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР), 
а 21 червня 1937 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито про-
куратурою Харківської обл. 5 липня 1937 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). Реабілітований 
5 листопада 1992 р.

кРеменецький петро миколайо-
вич, народився 1888 р. і проживав у Харкові. 
Українець, із дворян, освіта вища, позапарт. 
Черговий по ст. Харків-пас. півд. залізниці. 

У 1920 р. під слідством Ов 27-ої дивізії за 
службу у білій армії. заарештований 25 липня 
1937 р. за антирад. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

кРеменецький федір костянтино-
вич, народився 1900 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з кустарів, освіта початкова, по-
запарт. Робітник друкарні «Інвалід-друкар». 
заарештований 23 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 19 листопада 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 1 рік. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 4 серпня 1994 р.

кРецмеР йосиф аронович, народився 
1907 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт., у 1931—1934 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Нор-
мувальник ХТз. заарештований 31 жовтня 
1936 р. за антирад. терористичні тенденції 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 16 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ з обме-
женням прав на 1 рік. Реабілітований 14 лис-
топада 1994 р.

кРиветЧенко михайло тихонович, на-
родився 1906 р. у с. Нескучне Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського молочного ком-
бінату ім. Мікояна. заарештований 31 травня 
1937 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 15 лип-
ня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК УРСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі у від-
далених вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
Реабілітований 2 липня 1992 р.

кРивкін олексій федорович, народився 
1909 р. у с. Нова Гнилиця зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. бригадир Хпз. заарештований 26 січня 
1937 р. за те, що групував навколо себе анти-
рад. елемент, проводив к.-р. агітацію (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 17 червня 1937 р.(ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. 
Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

кРивко яків леонтійович, народився 
1894 р. у с. Соколів зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Соколів 
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зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу «Червоний велетень». заарештова-
ний 28 квітня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 26 жовтня 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у віддалених вТТ. Реабілітований 
26 квітня 1994 р.

кРивкУцан гервазій петрович, наро-
дився 1899 р. у с. берзигаль Режицького пов. 
вітебської губ. Латиш, із селян, освіта неза-
кінчена вища, у 1918—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник управителя 
тресту «Трубосталь». заарештований 21 квітня 
1937 р. у Москві згідно з постановою Доне-
цького облпрокурора як член диверсійно-те-
рористичної організації (статті 548, 549, 5411 КК 
УРСР), для подальшого слідства етапований 
до м. Сталіне у розпорядження УДб УНКвС 
по Сталінській обл., у червні 1937 р. до Києва. 
військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 вересня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна і негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 9 вересня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 23 травня 1956 р.

кРивоРУЧенко володимир семенович, 
народився 1889 р. у м. богодухів богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. Мала Данилівка Дергачівського 
р-ну Харківської обл. Учитель 49-ї залізнич-
ної школи на ст. Лихачове півд. залізниці. 
У 1932 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 25 липня 1937 р. 
як антирад. налаштований куркуль, що втік 
від арешту та заслання, к.-р. пропаганду 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 11 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував в Івдельтабі Свердловській обл., 
де помер 7 березня 1941 р. Реабілітований 
19 серпня 1960 р.

кРивоРУЧко андрій кирилович, наро-
дився 1901 р. у с. базаліївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. подвірки Харківської 
приміської зони. без певних занять. зааре-
штований 24 червня 1936 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
16 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у воркут-
табі. звільнений 1944 р. і до 1947 р. працював 

на комбінаті «воркутауголь», потім проживав 
у с. подвірки Дергачівського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 20 березня 1959 р.

кРивоРУЧко Роман федорович, наро-
дився 1904 р. у с. пащенівка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1925—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Мар’їне бого-
духівського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. заарештований 14 лютого 1937 р. за 
к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. помер 1945 р. у с. Ягодне Хаба-
ровського краю. Реабілітований 30 вересня 
1988 р.

кРивошеєв володимир самсонович, 
народився 1909 р. у с. Терешки полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., до 1933 р. член 
вКп(б). проживав у м. полтава Харківської 
обл. Студент ХІбІ. заарештований 14 квіт-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 7 липня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Термін покарання від-
бував у Дальтабі у Хабаровському краї. брав 
участь у великій вітчизняній війні. Реабіліто-
ваний 23 січня 1973 р.

кРивошеєв тихін іванович, народився 
1902 р. у с. Стара покровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та невідома, позапарт. проживав у с. Ста-
ра покровка Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
22 травня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 19 жовтня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 19 квітня 1994 р.

кРивоший антон овксентійович, на-
родився 1879 р. у с. павлівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Гу-
ти богодухівського р-ну Харківської обл. 
Робітник первухинського бурякорадгоспу. 
заарештований 13 березня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (статті 547 через ст. 19, 5410 
КК УСРР), ухвалою спецколегії Харківського 
облсуду від 26 травня 1935 р. матеріали відо-
кремлено в окреме провадження і направлено 
на дослідування. Рішення в справі відсутнє.

кРивУнЧенко іван григорович, на-
родився 1906 р. у с. Мілуватка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, [із селян], 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Студент всеукраїнського інститу-
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ту споживкооперації. заарештований 3 липня 
1935 р. як член к.-р. групи та к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 16 вересня 1935 р. ви-
правданий. Ухвалою спецколегії Найвищого 
Суду УСРР від 15 січня 1936 р. вирок скасо-
вано як м’який, справу передано на досліду-
вання. Спецколегією Харківського облсуду 
19 червня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 29 вересня 1992 р.

кРиднєв володимир полікарпович, на-
родився 1887 р. у м. Ловіза Нюландскої губ. 
великого князівства Фінляндія. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Інженер-конструктор ХТГз. за-
арештований 2 жовтня 1936 р. за неповідо-
млення про к.-р. злочин (ст. 5412 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 16 грудня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 15 серпня 1991 р.

кРикУн дмитро дмитрович, народив-
ся 1907 р. у с. Карасівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1925—1931 рр. член вЛКСМ, 
у 1932—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник ХЕМз. заарештований 
22 серпня 1935 р. за друкування прокламацій 
к.-р. змісту, належність до к.-р. організації 
УКп та обман парторганізації під час вступу 
до вКп(б) (статті 542, 5410, 682 КК УСРР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 7 червня 
1936 р. (ст. 197 ч. 1 КпК УСРР).

кРикУнов (крикун) олександр григо-
рович, народився 1913 р. у с. Шебелинка змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. піски Ізюмського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1933 р. за крадіжку хлі-
ба з колгоспного поля позбавлений волі на 
3 роки. заарештований 26 жовтня 1936 р. як 
член к.-р. релігійної групи та к.-р. агітацію, 
виготовлення та розповсюдження листівок 
(ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 9 квітня 1937 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 5 років, а 20 червня 1937 р. судом 
прийнято рішення про конфіскацію майна. 
Реабілітований 20 квітня 1990 р.

кРикУнова (крикун) наталія власівна, 
народилася 1891 р. у с. вербівка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українка, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживала у с. піски 
Ізюмського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештована 26 жовтня 1936 р. 

як власниця будинку, де відбувалися збори 
к.-р. релігійної групи та к.-р. агітацію, розпо-
всюдження листівок (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 9 квіт-
ня 1937 р.засуджена на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років, 
а 20 червня 1937 р. судом прийнято рішен-
ня про конфіскацію майна. Реабілітована 
20 квітня 1990 р.

кРилев дмитро семенович, народився 
1900 р. у м. бєльці бєлецького пов. бесса-
рабської губ. Росіянин, [із робітників], освіта 
вища, у 1924—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник управління тва-
ринництва Харківського облзаготуправління. 
заарештований 16 липня 1937 р. як член ан-
тирад. шкідницької організації і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 2 жовтня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 через ст. 20 КК 
УРСР) засуджений на 10 років тюремного 
ув’язнення з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Реабіліто-
ваний 3 листопада 1956 р.

кРимський петро олександрович, на-
родився 1906 р. у с. Корюківка Чернігівської 
губ. Українець, з робітників, освіта неповна 
середня, у 1930—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у с. власівка Старовірівського р-ну 
Харківської обл. заступник директора власів-
ської МТС. заарештований 8 жовтня 1936 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
а 4 квітня 1937 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито Старо-
вірівським Рв НКвС 23 липня 1939 р. (ст. 197 
КпК УРСР).

кРисько іван ісидорович, народився 
1898 р. у с. Нова Рябина Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нова 
Рябина Охтирського р-ну Харківської обл. 
Робітник товарного двору ст. Харків півд. 
залізниці. заарештований 18 липня 1937 р. 
як член к.-р. терористичної організації (статті 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 лютого 1957 р.

кРисько іван маркович, народився 
1888 р. у с. Нова Рябина Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піски Із-
юмського р-ну Харківської обл. Диякон церк-
ви. Майно конфісковано, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 27 липня 1937 р. 
як член к.-р. терористичної організації (статті 
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548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
19 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
5 лютого 1957 р.

кРиУленко михайло іванович, наро-
дився 1906 р. у с. Кадіївка Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт., у 1926—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
працівник Харківської буддільниці № 115. 
заарештований 28 лютого 1936 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу 
закрито прокурором ХОУ НКвС 24 березня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРиЧевський олександр денисович, 
народився 1890 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
Телеграфіст ХЦТ. заарештований 26 квітня 
1936 р. як член к.-р. угруповання та к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 23 серпня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 31 січня 1992 р.

кРиштопа олексій іванович, наро-
дився 1894 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. завідувач 
магазину Центроспирту. заарештований 9 бе-
резня 1936 р. як член к.-р. угруповання та 
к.-р. повстанську пропаганду (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 28 червня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. На 1957 р. проживав у м. зміїв змі-
ївського р-ну Харківської обл. Реабілітований 
15 листопада 1957 р.

кРігеР адоліна оттівна, народилася 
1902 р. у Челябінському пов. Оренбурзької 
губ. Німкеня, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживала у с. Судиха Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. пе-
тровського. заарештована 24 лютого 1937 р. 
за профашистську роботу серед німців (статті 
5410 ч. 2, 5411 КК УРСР), справу закрито по-
мічником прокурора Харківської обл. 27 лип-
ня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРоленко андрій митрофанович, на-
родився 1897 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1931 рр. член вКп(б). Шо-
фер експериментальних майстерень інституту 
«променергетика». заарештований 21 вересня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 

(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 23 березня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Ухвалою спецколегії 
Найвищого Суду УРСР від 14 червня 1937 р. 
вирок скасовано, справу спрямовано на но-
вий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Спецколегією Харківського облсуду 20 лю-
того 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
виправданий.

кРоль андрій олександрович, народився 
1883 р. у с. Яремівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Яремівка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб Червоноос-
кольського лісництва. У 1932 р. під слідством 
Ізюмського райвідділку ХОв ДпУ як член 
к.-р. релігійної організації. заарештований 
28 липня 1937 р. як член к.-р. релігійної 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
14 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

кРоль ганна василівна, народилася 
1886(95) р. у с. Яремівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала у с. Яремівка Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Селянка-одно-
осібниця. У 1932 р. під слідством Ізюмського 
райвідділку ХОв ДпУ за антирад. агітацію, 
організацію релігійної громади. заарештована 
26 липня 1937 р. як керівник к.-р. релігій-
ної організації «істинно православних» (статті 
5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 серпня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Реабілітована 1 березня 1989 р.

кРопаЧек мирослав адольфович, на-
родився 1881 р. у м. Габри провінції Чехія 
Австро-Угорської імперії. Чех, з міщан, освіта 
вища, у 1930—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Головний інженер Хвз. за-
арештований 25 червня 1937 р. за шпигунство 
на користь Чехословаччини та польщі (ст. 546 
КК УРСР), комісією НКвС СРСР і прокуро-
ра СРСР 13 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

кРопивний яків гордійович, наро-
дився 1882 р. у м. пирятин пирятинського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. пирятин пирятинського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. заарештований 
16 липня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито пирятин-
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ським Рв НКвС 25 вересня 1936 р. через 
хворобу підслідного.

кРохмаль федір сергійович, народився 
1887 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1933 рр. член вКп(б). Робітник Хпз. зааре-
штований 31 липня 1937 р. як член к.-р. орга-
нізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Івдельтабі. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

кРУгляков степан павлович, народив-
ся 1893 р. у м. пенза пензенської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта неповна середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Комірник скла-
ду заводу № 183. заарештований 11 червня 
1937 р. за шкідництво та к.-р. агітацію (статті 
547, 5410 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 15 серпня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки, 
а щодо ст. 547 КК УРСР виправданий. Реабі-
літований 14 грудня 1989 р.

кРУтько аврам дмитрович, народився 
1897 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. Не 
працював. заарештований 16 березня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 серп-
ня 1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Справу закрито УДб НКвС по Харківській 
обл. 1 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 17 лютого 1939 р.

кРУтько павло Родіонович, народився 
1892 р. у с. Миколаївка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний клич». 
заарештований 5 березня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито зачепилівським Рв НКвС 
26 лютого 1939 р.

кРУтько федот семенович, народився 
1889 р. у с. велика Данилівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. велика 
Данилівка Харківської приміської зони. Кус-
тар-кравець. заарештований 3 червня 1935 р. 
як член антирад. секти та антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-
го облсуду 19 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 

волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 10 грудня 1992 р.

кРУЧинін євген олександрович, див. 
ЛЕÐ Еâàлüä Олåêñàíäðîâèч (Êðóчèí³í Єâгåí 
Олåêñàíäðîâèч)

кРУшельницька володимира (воль-
демира) антонівна, народилася 1903 р. у м. Ко-
ломия Коломийського пов. провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Українка, 
із службовців, освіта вища, позапарт. про-
живала у Харкові. Лікар Харківського інсти-
туту венерології і дерматології. заарештована 
15 грудня 1934 р. як член к.-р. терористичної 
організації (ст. 548 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 10 квітня 
1935 р. позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала у Соловецьких 
таборах особливого призначення, лікар у та-
бірному лазареті. Розстріляна 8 грудня 1937 р. 
в урочищі Сандармох на 16-му км від м. Мед-
вежогорськ Карельської АРСР за ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Ленінградській 
обл. від 25 листопада 1937 р. Реабілітована 
10 березня 1958 р.

кРУшельницький богдан антоно-
вич, народився 1906 р. у м. Станіслав Ста-
ніславського пов. провінції Східна Галичи-
на Австро-Угорської імперії. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у с. вільшани Харківської приміської зо-
ни. Учитель 1-ї вільшанської СШ і викладач 
райколгоспшколи. заарештований 14 грудня 
1934 р. як член к.-р. терористичної органі-
зації (ст. 548 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1935 р. покараний на 5 років позбавлення волі 
у вТТ. Термін покарання відбував у білбалт-
табі, переведений до Соловецького табору. 
Розстріляний 3 листопада 1937 р. в урочищи 
Сандармох на 16-му км від м. Медвежогорськ 
Карельської АРСР за ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Ленінградській обл. від 9 жов-
тня 1937 р. Реабілітований 19 грудня 1958 р.

кРУшельницький остап антонович, 
народився 1913 р. у м. Городенка провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з міщан, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. викладач Харківського 
інституту промислової енергетики. заарешто-
ваний 14 грудня 1934 р. як член к.-р. теро-
ристичної організації ОУН (ст. 548 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 квітня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у Со-
ловецькій в’язниці. Розстріляний 3 листопада 
1937 р. в урочищі Сандармох на 16-му км від 
м. Медвежогорськ Карельської АРСР за ухва-
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лою особливої трійки УНКвС по Ленінград-
ської обл. від 9 жовтня 1937 р. Реабілітований 
21 вересня 1989 р.

кРУшельницький степан денисо-
вич, народився 1900 р. у м. Ясло Ясленського 
пов. провінції західна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт., у минулому член КпзУ. 
проживав у Харкові. Учитель школи № 61 
у с. безлюдівка Харківської приміської зони. 
заарештований 19 березня 1937 р. як член 
націонал-фашистської організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
як члену к.-р. організації УвО винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 вересня 1958 р.

кРюгеР Ріхард францович, народився 
1883 р. у с. попове провінції познань Ав-
стро-Угорської імперії. Німець, з робітників, 
освіта середня, член компартії Німеччини. 
проживав у Харкові. Робітник ХТз. зааре-
штований 31 липня 1937 р. як агент німець-
кої розвідки, за завданням якої проводив 
шпигунську і диверсійну роботу (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР), і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 14 грудня 1937 р. 
за шпигунську діяльність висланий за межі 
СРСР. У 1938 р. у Німеччині був ув’язнений 
до табору «заксенхаузен» як такий, що при-
їхав з СРСР, через рік був звільнений. помер 
22 грудня 1961 р. у берліні. Реабілітований 
11 жовтня 1972 р.

кРяЧко андрій гнатович, народився 
1896 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Головний 
кондуктор поїздів резерву ст. Основа півд. 
залізниці. У 1927 р. позбавлений виборчих 
прав за службу жандармом. заарештований 
29 липня 1937 р. за службу у білих жандармом 
та к.-р. роботу на транспорті (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 серпня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував в північдвінтабі в Ар-
хангельській обл., де помер 7 жовтня 1943 р. 
Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

ксьондЗ (ксьонз) вячеслав дмитрович, 
народився 1909 р. у м. бєлгород бєлгород-
ського пов. Курської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1936 р. член 
вЛКСМ. проживав на хут. Луценко Мирго-
родського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 7 квітня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 20 черв-

ня 1937 р. позбавлений волі на 2 роки з по-
раженням у правах на 1 рік. Реабілітований 
19 травня 1992 р.

кУбаньов микола андрійович, наро-
дився 1880 р. у с. Ізбище воронезької губ. 
Росіянин, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Сахновщина Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Фельдшер 
Сахновщинської райлікарні. заарештований 
28 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 16 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 6 років позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Реабілітований 22 липня 1994 р.

кУбас йосип михайлович, народився 
1901 р. у с. Лелюківка Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Учитель СШ № 1 і шко-
ли № 32 ФзН. заарештований 9 грудня 1934 р. 
як член терористичної організації (ст. 548 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
27 квітня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 26 листопада 1992 р.

кУбишкін яків павлович, народився 
1894 р. у с. поповське Корчевського пов. 
Тверської губ. Росіянин, із селян, освіта неза-
кінчена вища, у 1912—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор Харківсько-
го заводу «Електроверстат». заарештований 
17 липня 1937 р. як член к.-р. терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
5 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 8 років. Реабілітований 
24 серпня 1956 р.

кУблицький лев євгенович, народив-
ся 1903 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер Укрцивільбуду. заарештований 23 квітня 
1935 р. за шпигунську діяльність на користь 
Німеччини (ст. 546 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 11 червня 1935 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР).

кУд валентина василівна, народилася 
1915 р. у м. Кривий Ріг Херсонського пов. 
Херсонської губ. Українка, з робітників, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживала 
у Харкові. Студентка ХМбІ. заарештована 
8 червня 1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 9 січ-
ня 1938 р. засуджена на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 ро-
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ки. Термін покарання відбувала в Самартабі 
і безіментабі. Реабілітована 27 лютого 1959 р.

кУдаРенко володимир Захарович, на-
родився 1882 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Майстер харків-
ських електромеханічних майстерень Доне-
нерго. заарештований 27 квітня 1935 р. за 
антирад. та антисемітську агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5621 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 9 липня 1935 р. 
за к.-р. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

кУдін микола дмитрович, народився 
1911 р. у с. Кремінна Старобільського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у м. Челябінськ Че-
лябінської обл. Інженер Челябінської школи 
механіків. заарештований у Харкові 26 січня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичного угрупо-
вання та антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
а 25 травня 1937 року звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд, справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 3 червня 1937 р. 
за недоцільності передачі матеріалів до суду.

кУдін спиридон васильович, народився 
1882 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Артист Театру української драми. заарешто-
ваний 14 червня 1937 р. як член к.-р. ор-
ганізації церковників (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

кУдін федір іванович, народився 1899 р. 
у м. Охтирка Охтирського пов. Харківської губ. 
Українець, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Охоронець вій-
ськового відомства. заарештований 25 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1989 р.

кУдлай василь андрійович, народився 
1894 р. у с. Смяч Новгородсіверського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Студент 2-го ХМІ. заарештований 
27 квітня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 27 липня 1936 р. засуджений на 7 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 12 грудня 1991 р.

кУдРя данило євменович, народився 
1885 року на хут. березівському полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
у минулому член пСР та партії боротьбистів, 
член вКп(б). проживав у Києві. Управляю-
чий всеукраїнської контори Сільськогоспо-
дарського банку. заарештований 13 грудня 
1934 р. як член підпільної к.-р. боротьбист-
ської організації, яка ставила за мету відтор-
гнення України від Радянського Союзу та під-
готовку терористичних актів проти керівників 
партії та уряду (статті 548 , 5411 КК УСРР) 
і ухвалою виїзної сесії військової колегії вер-
ховного суду СРСР від 28 березня 1935 р. за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ, 
після подання апеляції спецколегією верхо-
вного суду УСРР 8 червня 1935 р. засуджений 
до розстрілу із заміною на 10 років позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбу-
вав у відділеннях Дальтабу, 10 квітня 1947 р. 
звільнений з-під варти. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 19 серпня 1950 р. 
висланий на поселення до Акмолінської об-
ласті Казахської РСР. Реабілітований 4 серп-
ня і 30 листопада 1956 р.

кУдРявцев василь васильович, наро-
дився 1897 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з торговців, освіта середня, позапарт. 
Механік Харківського інституту ортопедії та 
травматології. У 1920—1922 рр. утримувався 
в концтаборі за приховування факту служби 
в білій армії. У 1933 р. під арештом у ДпУ без 
пред’явлення обвинувачення. заарештований 
24 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію і повстан-
ські тенденції (ст. 5410 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 13 листопада 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 17 жовтня 1996 р.

кУдРявцев микола іванович, народив-
ся 1906 р. у с. Нелідовка бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник 1-го керамічного заводу. заарешто-
ваний 5 листопада 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 15 березня 1936 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабіліто-
ваний 28 вересня 1992 р.

кУдРявцев степан сергійович, наро-
дився 1912 р. у с. Нелідовка бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник 1-го керамічного заводу. заарешто-
ваний 5 листопада 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 15 березня 1936 р. засуджений 
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на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабіліто-
ваний 28 вересня 1992 р.

кУдь петро григорович, народився 
1908 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
пляшкової бази. заарештований 14 липня 
1936 р. як член к.-р. угруповання та антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Тв УДб ХОУ НКвС 20 вересня 1936 р. за не-
доведеності обвинувачення.

кУЗеванов олександр олександрович, 
народився 1883 р. у м. барнаул барнауль-
ського окр. Томської губ. Росіянин, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. працівник ХЦТ. заарештований 10 лю-
того 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
1 серпня 1935 р. (ст. 5410 КК УСРР) засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабі-
літований 5 жовтня 1994 р.

кУЗін олексій андрійович, народився 
1912 р. у варшаві. Росіянин, соціальне по-
ходження невідоме, освіта середня, позапарт., 
у 1932 член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Технік-нормувальник Хпз. заарештований 
18 жовтня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 30 грудня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 22 липня 1994 р.

кУЗнецов кіндрат кіндратович, див. 
ÊИСИЛЬОÂ Ìèðîí Єфðåìîâèч (Êóçíåцîâ Ê³í-
äðàò Ê³íäðàòîâèч).

кУЗнецов костянтин олексійович, на-
родився 1886 р. у с. Михайлівка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Диптани зміївського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
27 квітня 1936 р. за поширення к.-р. чуток 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 9 липня 1936 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 8 серпня 1990 р.

кУЗнецов олександр Романович, на-
родився 1902 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. Старший бухгалтер паровозного депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 9 лютого 1935 р. за к.-р. роз-
мови і терористичні настрої (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 2 березня 
1935 р. виправданий.

кУЗнецов олексій олексійович, на-
родився 1903 р. у с. Грушівка Канівсько-
го пов. Київської губ. Українець, із селян, 

освіта середня, позапарт., у минулому кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник Хпз. заарештований 20 серпня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 30 грудня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі, де помер 
11 грудня 1938 р. Реабілітований 8 жовтня 
1965 р.

кУЗнецов сергій олексійович, наро-
дився 1891 р. у с. Новоселівка перемишль-
ського пов. Калузької губ. Росіянин, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Головпоштамту. зааре-
штований 22 січня 1937 р. як член к.-р. ор-
ганізації та к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
548 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
20 червня 1937 р. (ст. 548 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 
4 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
23 березня 1959 р.

кУЗьменко григорій павлович, наро-
дився 1907 р. у с. берестівка Гадяцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт., до 1935 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Охоро-
нець Державного авторемонтного заводу № 9. 
заарештований 25 серпня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 ве-
ресня 1937 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 15 липня 1992 р.

кУЗьменко кирило павлович, наро-
дився 1904 р. у с. берестівка Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Комендант комунгоспу 
ХТз. заарештований 3 вересня 1936 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 21 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 15 липня 1992 р.

кУЗьменко леся павлівна, народилася 
1908 р. у сел. попасна бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала у Харкові. 
Науковий співробітник Харківського інститу-
ту науково-судової експертизи ім. бокаріуса. 
заарештована 21 липня 1937 р. як член к.-р. 
організації та антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала у Кульсимсько-
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му та бондюзькому табпунктах Усольтабу. 
постановою слідчастини міськвідділу НКвС 
м. Харкова від 21 березня 1940 р. термін по-
карання скорочений до фактично відбутого. 
звільнена з-під варти 10 квітня 1940 р.

кУЗьменко павло михайлович, на-
родився 1903 р. у с. борчеловка бєлгород-
ського пов. Курської губ. [Українець], із [се-
лян], освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер 2-го окремого відомчо-
го дивізіону РСМ. заарештований 3 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1 
КК УРСР) і військовим трибуналом при-
кордонної та внутрішньої охорони УРСР по 
Харківської обл. 5 листопада 1937 р. (ст. 5412 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 5 квітня 1938 р. термін 
покарання знижено до 2 років позбавлення 
волі. Реабілітований 26 листопада 1958 р.

кУЗьмін володимир іванович, народив-
ся 1914 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, позапарт., у ми-
нулому член вЛКСМ. Служив у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Курсант 
5-ї танкової бригади. заарештований 9 липня 
1937 р. за розповідання к.-р. анекдотів та роз-
кладання дисципліни (статті 5410 ч. 1, 5621 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 26 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 30 листопада 1992 р.

кУЗьмін микита оксентійович, наро-
дився 1897 р. у с. Кегичівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове суспільство», сто-
рож ощадної каси. заарештований 2 листо-
пада 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 березня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 14 квітня 1995 р.

кУЗьмовиЧ степан дмитрович, наро-
дився 1893 р. у м. Тернопіль провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, з міщан, освіта незакінчена вища, по-
запарт., у 1920—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач бюро експертиз 
Українського інституту радянської торгівлі. 
заарештований 17 липня 1937 р. як член 
націонал-фашистської терористичної органі-
зації (статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
17 вересня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 

КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 10 січня 1958 р.

кУлак борис дмитрович, народився 
1913 р. у с. Чураєво Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. помічник машиніста депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 26 липня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 11 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 липня 1956 р.

кУлаков сергій якимович, народився 
1900 р. у м. Клинці Суразького пов. Черні-
гівської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Нормувальник заводу № 135. заарештований 
17 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 25 листопада 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 42 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де помер 8 вересня 1938 р. Реабілітований 
9 грудня 1966 р.

кУлаковський казимир станіславо-
вич, народився 1884 р. у м. Августов Сувалк-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 27 квітня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 5 серпня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. Ре-
абілітований 14 лютого 1994 р.

кУлешов федір олексійович, народив-
ся 1898 р. у с. прелєстне Курської губ. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1930 р. проживав у Харкові. Машиніст депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештованим 
не був, під слідством Тв ГУДб НКвС ст. 
Основа з 5 серпня 1935 р. за шкідництво на 
залізниці (ст. 5630 КК УСРР), справу закрито 
транспортною прокуратурою півд. залізниці 
26 серпня 1935 р. за недоцільності притяг-
нення до кримінальної відповідальності (ст. 5 
КпК УСРР).

кУливаР павло демидович, народився 
1897 р. на [хут. Лисогірка] Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Лисогірка Савин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний сівач». заарештований 31 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1963 р.

кУлик корній степанович, народився 
1911 р. у м. Рівне єлисаветградського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
середня спеціальна, член вЛКСМ з 1926 р. 
проживав у Харкові. Інспектор тресту «Хар-
сільборошно». заарештований 3 липня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації 
(статті 546, 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у балхашському 
вТТ Картабу. На 1955 р. проживав у м. Рівне 
Рівненського р-ну Кіровоградської обл. Реа-
білітований 3 лютого 1956 р.

кУликов кирило олександрович, на-
родився 1895 р. на хут. Качкаринський Астра-
ханської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. заступник 
начальника відділу заводу № 183. заарештова-
ний 20 червня 1937 р. за шкідництво на заводі 
(ст. 547 КК УРСР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 10 грудня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 10 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 12 липня 1957 р.

кУликов костянтин григорович, наро-
дився 1883 р. у с. Кривськ боровського пов. 
Калузької губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. без-
робітний. заарештований 4 листопада 1935 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 14 бе-
резня 1936 р. засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 20 жовтня 1993 р.

кУликовський петро васильович, 
народився 1897 р. у с. Марківці провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1916—1918 рр. член соціалістичної партії 
США, у 1919—1921 рр. член компартії США, 
у 1921—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у [Харкові]. заступник директора радгоспу 
ім. Чапаєва у Диканському р-ні Харківської 
обл. заарештований 9 липня 1937 р. як член 
к.-р. націонал-фашистської терористичної 
організації УвО (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 вересня 1958 р.

кУлиненко Родіон петрович, народив-
ся 1891 р. у стан. Копильська Темрюцького 

від. Кубанської обл. Українець, із селян, осві-
та середня, у 1918—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у м. богатов Красноярського краю. 
Начальник політвідділу Красноярської заліз-
ниці. заарештований 5 липня 1937 р. міськвід-
ділом УДб НКвС м. Комсомольськ за зв’язок 
з троцькістами, зберігання вогнепальної зброї 
(статті 5810, 182 КК РРФСР), етапований для 
подальшого слідства до Харкова у розпоря-
дження УДб ХОУ НКвС і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав на Колимі. Реабілітований 4 грудня 1957 р.

кУліш данило максимович, народив-
ся 1888 р. у с. Коротич Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коротич 
Харківської приміської зони. Селянин-одно-
осібник. заарештований 17 лютого 1935 р. за 
ст. 5410 КК УСРР, справу закрито Спв УДб 
ХОУ НКвС 20 березня 1935 р.

кУліш іван кирилович, народився 
1906 р. у с. бігуни Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Іванівка Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Хвиля революції». заарештований 2 листо-
пада 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 15 березня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з позбавленням прав на 2 роки. 
Термін покарання відбував на будівництві 
НКвС у Михайлівському р-ні Алтайсько-
го краю. Реабілітований 10 червня 1967 р.

кУліш федір григорович, народився 
1910 р. у с. всесвятське [павлоградського] пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, член вЛКСМ з 1928 р. прожи-
вав у м. постишев Сталінської обл. завідувач 
піонерського відділу райкому ЛКСМУ. зааре-
штований 27 вересня 1935 р. за антирад. агіта-
цію серед слухачів курсів ЦК вЛКСМ (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 5 лю-
того 1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

кУлов володимир михайлович, народив-
ся 1900 р. у с. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 62. заарештований 29 квітня 
1937 р. як член к.-р. української націонал-
фашистської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 серпня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний у серпні 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.
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кУльматицький василь омелянович, 
народився 1896 р. у с. Лейно влодавського 
пов. Седлецької губ. Росіянин, із священнос-
лужителів, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 8 вересня 1935 р. як член к.-р. 
групи, яка мала на меті повалення рад. влади 
(статті 546, 5410, 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 1 лютого 1936 р. (статті 541 

п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 8 березня 1936 р. ст. 541 п. «а» КК 
УСРР перекваліфіковано на статті 543, 546 
ч. 2 КК УСРР, вирок військового трибуналу 
скасовано, справу передано на дослідуван-
ня. військовим трибуналом ХвО 29 червня 
1936 р. (статті 543, 546 ч. 2, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 24 травня 1947 р. висланий до Якутської 
АРСР на 3 роки, а за ухвалою від 5 травня 
1951 р. як член к.-р. шпигунської організації 
висланий у р-н Колими під нагляд органів 
МДб. На 1972 р. проживав у м. Магадан. Ре-
абілітований 16 березня 1972 р.

кУницький іван тадейович, народився 
1897 р. у м. Любча Новогрудського пов. Мін-
ської губ. білорус, з кустарів, освіта середня, 
позапарт., у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Комдив 23-ої стріл. 
дивізії 14-го стріл. корпусу ХвО. заарешто-
ваний 10 липня 1937 р. як учасник військо-
во-фашистської змови (статті 541 п. «б», 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 4 жовтня 1937 р. (статті 541 п. 
«б», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 5 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 22 вересня 1956 р.

кУнін абрам львович, народився 
1891[3] р. у м. Гомель Гомельського пов. 
Могильовської губ. єврей, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1919—
1922 рр. член РСДРп(м). На 1922 р. проживав 
у Харкові. Ухвалою ДпУ РСФРР від 4 квітня 
1922 р. за антирад. діяльність висланий до 
м. Коканд у Туркестані на 1 рік, звідки втік 
і повернувся до Харкова. заарештований у бе-
резні 1923 р. і ухвалою при колегії ОДпУ від 
23 листопада 1923 р. за антирад. діяльність 
ув’язнений до Тобольського політізолятору, 
а у 1926 р. висланий на 3 роки. На 1930 р.
проживав у Москві. заарештований у липні 
1930 р. і висланий до Східного Сибіру на 
3 роки. На 1937 р. проживав у м. полтава 

Харківської обл. бухгалтер заводу ковкого 
чавуну. заарештований 15 червня 1937 р. як 
член меншовистсько-троцькістської організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 жов-
тня 1939 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 4 січня 1947 р. як соціально небезпечний 
елемент висланий на 3 роки. На засланні 
перебував у м. Кокчетав Кокчетавської обл. 
Казахської РСР. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 20 вересня 1950 р. (статті 
5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Справу закрито прокура-
турою СРСР 29 серпня 1955 р. Реабілітований 
28 лютого 1997 р., 18 жовтня 1957 р. і 23 лис-
топада 1999 р.

кУнін микита якимович, народився 
1887 р. у с. верхній Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. верхній 
Салтів Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Молотова. У 1932 р. 
під слідством органів ДпУ УСРР за виступи 
проти колективізації. Нарсудом Старосалтів-
ського р-ну 15 липня 1937 р. за опір стаханов-
ському руху (ст. 69 ч. 2 КК УРСР) засуджений 
на 6 місяців примусових робіт. заарешто-
ваний 29 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
проти заходів партії та уряду в укріпленні 
колгоспів та розвалювання своїми діями ста-
хановської ланки (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 20 березня 1989 р.

кУпеРвасеР аба абрамович, народився 
1910 р. у м. полтава полтавської губ. єврей, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у минулому член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
18 липня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
14 серпня 1937 р. за відсутності доказів. звіль-
нений з-під варти 17 серпня 1937 р.

кУпеРшмідт григорій наумович, на-
родився 1905 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврей, із службовців, осві-
та вища, позапарт., у 1924—1928 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Начальник 
заготівельного цеху головного механіка Хпз. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ 
від 23 квітня 1929 р. як член к.-р. троцькіст-
ської організації позбавлений волі на 3 роки. 
заарештований 8 лютого 1935 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 542, 5410 ч. 1, 
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5411 через ст. 7 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 28 вересня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. Реа-
білітований 7 грудня 1995 р.

кУпРій давид трохимович, народився 
1900 р. у с. Новоселівка Новомосковського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. без певного 
місця проживання. без певних занять. за-
арештований 5 травня 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 28 листопада 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

кУРаксін василь назарович, народився 
1879 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт., у минулому 
член партії соціалістів-революціонерів. Ро-
бітник на будівництві Хвбз. заарештований 
27 листопада 1936 р. за к.-р. агітацію і проти-
дію стахановському руху (статті 5410 ч. 1, 5414 
КК УСРР) і Харківським облсудом 27 серпня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки.

кУРилов григорій іванович, народився 
1879 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старий 
Салтів Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1931 р. розкуркуле-
ний і позбавлений виборчих прав. У 1933 р. 
висланий до Казахстану на 3 роки. зааре-
штований 31 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 травня 1989 р.

кУРилов микола макарович, наро-
дився 1915 р. у м. вовчанськ вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1930—1933 рр. 
член вЛКСМ. Служив у м. Смоленськ за-
хідної обл. Курсант школи молодших авіа-
спеціалістів 116-ї авіабригади. заарештований 
27 червня 1937 р. за розповсюдження к.-р. 
наклепів та профашистські настрої (ст. 5810 
КК РРФСР) і військовим трибуналом бвО 
1 жовтня 1937 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Реабілітований 
17 жовтня 1996 р.

кУРінний іван микитович, народив-
ся 1912 р. у с. Литівка Охтирського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Студент ХСГІ. заарештований 5 грудня 
1934 р. як член к.-р. організації та прояви 
терористичних настроїв (ст. 548 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 липня 1935 р. (статті 5410, 5411, 68 КК 
УСРР) позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 22 червня 1989 р.

кУРоп’ятник данило терентійович, 
народився 1903 р. на хут. Куроп’ятників Кре-
менчуцького пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач складу на будів-
ництві будинку Соцсільгоспу. заарештований 
28 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 26 липня 1935 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 16 грудня 1991 р.

кУРоп’ятник іван семенович, наро-
дився 1902 р. у с. Костянтинівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вовківка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. вантажник радгоспу ім. паризької кому-
ни. заарештований 13 грудня 1935 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 4 червня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у Картабі. помер 
1987 р. у с. Костянтинівка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Реабілітований 15 черв-
ня 1990 р.

кУРоЧка ірина петрівна, народилася 
1915 р. у с. задонецьке зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала у с. задонецьке 
зміївського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. щегельського. заарештована 17 бе-
резня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито зміївським Рв 
НКвС 22 червня 1939 р. (ст. 198 КпК УРСР).

кУРоЧка федір олександрович, наро-
дився 1899 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гусинка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. продавець 
магазину сільпо радгоспу ім. постишева в бо-
рівському р-ні Харківської обл. У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 25 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 січня 1959 р.
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кУРфіРст веремій ісайович, народив-
ся 1892 р. у м. Дубоссари Тираспольського 
пов. Херсонської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, у 1910—1920 рр. член партії 
анархістів-комуністів, у 1920—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач фі-
нансового відділу Харківського облвиконко-
му. заарештований 22 березня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістсько-терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 листопада 1956 р.

кУсевиЧ григорій андрійович, народив-
ся 1895 р. у с. Теляж Сокольського пов. Грод-
ненської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. завгосп 
Харківської обласної вищої комуністичної 
с.-г. школи ім. постишева. заарештований 
8 жовтня 1935 р. як член монархістської к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 1 лютого 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
8 березня 1936 р. термін покарання скорочено 
до 3 років. після звільнення проживав у Хар-
кові, де помер 26 листопада 1963 р. Реабіліто-
ваний 16 березня 1972 р.

кУтепов андрій юхимович, народився 
1887 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
промартілі «Харбудремонт». заарештований 
8 жовтня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі з конфіскацією особистого майна. Тер-
мін покарання відбував у Норільтабі. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 19 січ-
ня 1944 р. строк скорочено на 1,5 роки. звіль-
нений з ув’язнення 6 червня 1946 р. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 30 груд-
ня 1950 р. висланий на поселення до Красно-
ярського краю під нагляд органів МДб. по-
мер 17 січня 1953 р. у м. Норільськ Краснояр-
ського краю. Реабілітований 5 квітня 1958 р.

кУтепов марко олексійович, народився 
1885 р. у с. Клугине-башкирівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Чугу-
їв Чугуївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ДЕС Харківського р-ну. заарештований 
5 травня 1935 р. за статтями 5410 ч. 1, 75 ч. 2 

КК УСРР і Харківським облсудом 25 .листо-
пада 1935 р. засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ. Реабілітований 3 серпня 1994 р.

кУтовий никифор терентійович, на-
родився 1896 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Люботин Харківської приміської зони. Ма-
шиніст депо ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством вДТв 
ГУДб НКвС ст. Харків-Сорт. з 9 лютого 
1935 р. за шкідництво на залізниці (ст. 5630 п. 
«а» ч. 1 КК УСРР), справу закрито транспорт-
ною прокуратурою півд. залізниці 14 березня 
1935 р. за недоцільності притягнення до кри-
мінальної відповідальності (ст. 5 КпК УСРР).

кУхаРенко андрій опанасович, наро-
дився 1898 р. у с. берестечко Дубнівсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. пісочин Харківської приміської зони. 
заарештований 11 січня 1936 р. за антирад. 
агітацію і виготовлення фіктивних документів 
з корисливою метою (статті 5410 ч. 1, 68 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
28 березня 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

кУхаРський мар’ян станіславович, 
народився 1899 р. у варшаві. поляк, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1917—1918 рр. 
член РСДРп, у 1930—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 23 вересня 1935 р. за дезер-
тирство з Червоної гвардії, службу у війську 
польському, нелегальний перетин кордону 
у 1921 р., приховування свого антирад. мину-
лого та антирад. переконань (статті 542 через 
ст. 7, 5410 ч. 1, 180 ч. 2 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 20 січня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 180 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ. На 1957 р. прожи-
вав у Харкові, працював електромонтером 
у Харківському рентгенологічному інституті. 
Реабілітований 27 грудня 1993 р.

кУцекінь володимир якович, народив-
ся 1899 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у с. Таранівка зміївського р-ну 
Харківської обл. Чоботар 2-го загону стріл. 
охорони НКШС півд. залізниці. заарешто-
ваний 31 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
та приховування служби у білій армії (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 9 серпня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
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після відбуття терміну покарання проживав 
у с. бірочок перший зміївського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 29 березня 1963 р.

кУценко борис павлович, народився 
1886 р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 22 квітня 
1936 р. як член антирад. угруповання та анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 26 червня 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

кУценко віктор іванович, народився 
1912 р. у м. Кайданове Мінського пов. Мін-
ської губ. Українець, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Студент 2-го ХМІ. заарештований 27 квітня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), ухвалою Найвищого Суду УСРР від 
23 листопада 1936 р. справу направлено на 
додатковий розгляд зі стадії попереднього 
слідства, а 14 травня 1937 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Харківським 
облсудом 29 червня 1937 р. (ст. 5412 КК 
УРСР) засуджений на 1 рік позбавлення волі. 
Справу закрито слідвідділом УКДб УРСР по 
Харківській обл. 12 лютого 1990 р. (статті 6 п. 
2, 213 п. 1 КпК УРСР). Реабілітований 22 бе-
резня 1990 р. і 22 вересня 1992 р.

кУценко володимир іванович, наро-
дився 1905 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, у 1934—
1936 рр. член вКп(б). Голова фабкому взут-
тєвої фабрики № 5. заарештований 26 жовтня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 травня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував у Котлаському 
відділенні Ухтпечтабу. На 1963 р. проживав 
у м. Дніпропетровськ Дніпропетровської обл. 
Реабілітований 31 травня 1963 р.

кУценко іван ілліч, народився 1890 р. 
у с. Огульці валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Огульці валківського 
р-ну Харківської обл. Робітник бФз. зааре-
штований 24 серпня 1936 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 17 січня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 15 лютого 1990 р.

кУценко овсій пилипович, народився 
1889 р. у с. Домаха павлоградського пов. Ка-

теринославської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Домаха 
Лозівського р-ну Харківської обл. Машиніст 
електростанції 7-го паровозного депо ст. Ло-
зова півд. залізниці. заарештований 5 грудня 
1936 р. за антирад. агітацію, шкідництво на 
електростанції (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 7 березня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 7 квітня 
1937 р. справу повернено на дослідування. 
Справу закрито Тв ГУДб НКвС ст. Лозова 
півд. залізниці 10 червня 1937 р. за відсутнос-
ті складу злочину.

кУценко петро григорович, народив-
ся 1913 р. у с. Домаха павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта середня спеціальна, позапарт., 
член вЛКСМ з 1931 р. проживав у с. Домаха 
Лозівського р-ну Харківської обл. Оглядач 
вагонів депо ст. Лозова півд. залізниці. зааре-
штований 1 червня 1937 р. як член к.-р. угру-
повання та антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 4 червня 1937 р. за відсут-
ності складу злочину (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

кУценко сергій григорович, народився 
1912 р. у с. Домаха павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1934—1937 рр. 
член вЛКСМ. проживав у сел. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Майстер Ло-
зівської вагонної дільниці півд. залізниці. 
заарештований 3 червня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та антирад. троць-
кістську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 28 квітня 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 5 років. Реабілітований 30 грудня 1991 р.

кУць кіндрат меркулович, народився 
1900 р. у с. Огульці валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Огульці валків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«День врожаю». заарештований 17 листопада 
1934 р. за підпал хати колишнього червоно-
го партизана (ст. 548 через ст. 20 КК УСРР), 
21 листопада 1934 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. заарештований вдруге 
24 грудня 1934 р. і військовим трибуналом 14-
го стріл. корпусу Укрвійськокругу 17 березня 
1935 р. виправданий за недоведеності обви-
нувачення.

кУЧбеРський михайло францович, 
народився 1894 р. у м. бєлгород бєлгород-



388 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

ського пов. Курської губ. поляк, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник дослідної станції. за-
арештований 25 січня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 17 травня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 2 ро-
ки. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

кУЧеРенко павло гнатович, народив-
ся 1882 р. у с. Катеринівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Катеринівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник паровозного депо ст. Лозова 
півд. залізниці. заарештований 25 березня 
1936 р. за невдоволення заходами рад. вла-
ди та партії (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 6 червня 1936 р. засуджений 
на 2 роки позбавлення волі. Реабілітований 
15 березня 1994 р.

кУЧеРенко петро левович, народився 
1895 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Технік промбудпроекту. заарештований 
26 грудня 1934 р. як член к.-р. диверсійно-
терористичної організації (статті 548, 549 КК 
УСРР) і військовим трибуналом КвО 24 липня 
1935 р. (статті 5411, 542, 548, 549, 5410 КК УСРР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 24 липня 1935 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

кУЧма павло олександрович, народився 
1893 р. у с. парасковія Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта невідома, позапарт., у 1917—1919 рр. 
член РКп(б), у 1929—1934 рр. член вКп(б). 
Служив у м. Старокостянтинів Кам’янець-
подільської обл. Червоноармієць 7-го кав. 
полку 2-ї кав. дивізії. заарештований 28 квіт-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 17-го стріл. 
корпусу КвО 10 серпня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі у Хабаровському краї. Реабі-
літований 26 листопада 1957 р.

кУЧма федір петрович, народив-
ся 1891 р. у с. Хотімля вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Хо-
тімля Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Косіора. Розкуркуле-
ний. У 1933 р. нарсудом Старосалтівського 
р-ну «за шкідницький посів» засуджений на 

6 місяців примусових робіт. заарештований 
31 липня 1937 р. за к.-р. діяльність у колгоспі 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бурейтабі. Реа-
білітований 5 липня 1989 р.

кУЧма юхим семенович, народився 
1907 р. у с. Хотімля вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. п’ятницьке 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
лісгоспу печенізького р-ну. заарештований 
3 грудня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 2 квіт-
ня 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з позбавленням прав на 1 рік. Реа-
білітований 26 травня 1995 р.

кУЧмас митрофан тихонович, народив-
ся 1915 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1929—1932 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. вільшани золочів-
ського р-ну Харківської обл. Робітник харків-
ської фабрики «Точмеханіка». заарештований 
27 вересня 1936 р. за к.-р. троцькістську агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 5 квітня 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

кУшик антон михайлович, народився 
1897 р. у с. Сандова вишня провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, з робітників, освіта вища, позапарт., 
у минулому член вКп(б). проживав у Хар-
кові. безробітний. заарештований 13 лютого 
1936 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 травня 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 4 роки. Реабілітований 
27 квітня 1989 р.

кУшнаРенко василь йосипович, наро-
дився 1910 р. у с. балясне полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1925—
1932 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Студент 2-го ХМІ. заарештований 1 квітня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 8 травня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Термін 
покарання відбував у Харківській змішаній 
в’язниці. Реабілітований 15 березня 1994 р.

кУшнаРенко терентій михайлович, 
народився 1897 р. у с. Софіївка Олександрів-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
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живав у Харкові. безробітний. заарештований 
25 вересня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
націоналістичної групи на залізниці (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
4 січня 1937 р. (ст. 5410 КК УСРР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. помер в ув’язненні 
29 листопада 1941 р. Реабілітований 19 серп-
ня 1964 р.

кУшнаРьов антон якович, народився 
1883 р. у с. Малинівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. без пев-
них занять. заарештований 16 березня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 11 черв-
ня 1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з обмеженням прав на 
5 років. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

кУштим іван якович, народився 
1900 р. у с. Тихопілля павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 

освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Комірник ХТз. заарештований 28 липня 
1937 р. за службу у білих та армії Махна, вика-
зування партизанів, за крадіжки на ХТз, к.-р. 
агітацію (статті 5410, 5413 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі, вТТ у Комі АРСР, де помер 1 бе-
резня 1942 р. Реабілітований 23 жовтня 1959 р.

кУЩ яків іванович, народився 1904 р. 
у с. Коропове зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Коропове зміївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «про-
мінь». заарештований 3 липня 1936 р. за к.-р. 
роботу, спрямовану на розвал колгоспу та по-
ширення к.-р. анекдотів (ст. 5410 КК УСРР), 
[3 листопада] 1936 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд, справу закрито змі-
ївським Рв НКвС 26 квітня 1937 р. (статті 197 
ч. 2, 198 КпК УРСР).

л

лабУнський павло митрофанович, 
народився 1906 р. на хут. Драгунівка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Драгунівка Старосалтівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Культурне 
життя». заарештований 29 липня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 березня 1989 р.

лавРентьєв павло федорович, наро-
дився 1892 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
з робітників, освіта неповна середня, у 1914—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор Хвбз ім. Молотова. заарештований 
30 липня 1937 р. як член антирад. шкідницької 
організації (статті 549, 547, 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 31 жовтня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до вМп з конфіскацією 
особистого майна. Розстріляний 1 листопада 
1937 р. у Києві. Реабілітований 3 лютого 1956 р.

лавРиненко олексій кузьмич, на-
родився 1886 р. у с. Нова Гнилиця зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Нова Гнилиця Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Дезінфектор райздороввід-
ділу Чугуївського райвиконкому. заарешто-
ваний 24 березня 1936 р. за антирад. агітацію 

(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
21 травня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Картабі. Реабілітований 
29 липня 1960 р.

лавРиненко юрій андріянович, наро-
дився 1905 р. у с. Хижинці звенигородсько-
го пов. Київської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1924—1929 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. письменник. 
завідувач лабораторії с.-г. колонії № 7 НКвС. 
заарештований 24 грудня 1933 р. як член 
к.-р. терористичного угруповання та шпи-
гунську діяльність (статті 546, 548 КК УСРР), 
справу закрито судовою трійкою при колегії 
ДпУ УСРР 26 лютого 1934 р. заарештований 
13 лютого 1935 р. як член к.-р. організації 
(ст. 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
8 лютого 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Термін покаранні відбував у Норільтабі, 
звільнений 15 травня 1939 р. Реабілітований 
8 січня 1992 р. і 31 березня 1965 р.

лавРов григорій максимович, народив-
ся 1904 р. на ст. Микитівка бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1930—
1934 рр. член вКп(б). проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Інспектор 
відділу технічного контролю ІпРз. заарешто-
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ваний 30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію та 
дискредитацію рад. влади (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою трійки УНКвС по Донецькій обл. 
від 31 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. помер в ув’язненні 28 липня 
1945 р. Реабілітований 4 березня 1958 р.

лавРов максим лаврентійович, наро-
дився 1883 р. у с. Алексєєвка Таганрозького 
окр. області війська Донського. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1925—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Інспектор відділу технічного контролю ІпРз. 
заарештований 29 липня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
(статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1958 р.

лавРовський микола олексійович, 
народився 1913 р. у с. погуляєвка [єльнин-
ського пов.] Смоленської губ. Росіянин, із 
селян, освіта середня, позапарт., у 1929—
1932 рр. член вЛКСМ. Служив у м. Славута 
Кам’янець-подільської обл. Червоноармієць 
26-го кінно-арт. полку. заарештований 9 жов-
тня 1936 р. за антирад. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим трибу-
налом 7-го кав. корпусу КвО 11 січня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 4 роки. Реабіліто-
ваний 22 червня 1993 р.

ладний порфирій павлович, народився 
1880 р. у с. Миропілля Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ми-
ропілля Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Сторож ХТГз. заарештований 14 лютого 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
29 березня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у віддалених вТТ. Реабілітова-
ний 7 грудня 1993 р.

ладний федір петрович, народився 
1905 р. у с. Миропілля Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТГз. У 1923—1930 рр. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 3 листопада 1935 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 1 лютого 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

ладоня іван іванович, народився 
1909 р. у с. Таранівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. Кочегар 
силової станції заводу «Серп і молот». зааре-
штований 2 серпня 1936 р. за ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР і Харківським облсудом 2 листопада 
1936 р. (статті 75 п. 3 через ст. 16, 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 17 серпня 1994 р.

лаЗаРєв микола ілліч, народився 
1912 р. у с. Шейно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник 1-го 
керамічного заводу. заарештований 5 листо-
пада 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 березня 1935 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 28 вересня 1992 р.

лаЗаРєв михайло григорович, народив-
ся 1914 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, позапарт., до 
1936 р. член вЛКСМ. Служив в Уссурій-
ській обл. приморського краю. Червоноармі-
єць окремого батальйону зв’язку 43-го стріл. 
корпусу. заарештований 18 травня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
і військовим трибуналом 43-го стріл. корпусу 
17 липня 1937 р. засуджений на 6 років тю-
ремного ув’язнення з обмеженням прав на 
5 років. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі у Хабаровському краї. Реабілітований 
12 травня 1989 р.

лаЗаРєв-мільдон яків лазарович, 
народився 1900 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1920 р. проживав 
у Харкові. помічник директора заводу № 183. 
заарештований 11 липня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації, підривну роботу 
та відновлення партстажу обманним шляхом 
(статті 5411, 548 через ст. 17, 180 КК УРСР), 
а 6 листопада 1937 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд, справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 3 березня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лаЗоРишак олексій миронович, наро-
дився 1892 р. у с. вербиця провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, 
із священнослужителів, освіта вища, у 1920—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор театру ім. Т. Г. Шевченка. зааре-
штований 29 грудня 1936 р. як член укра-
їнської націонал-фашистської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УСРР), на-
правлений спецконвоєм до Києва у розпоря-
дження УДб НКвС УСРР. військовою коле-
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гією верховного Суду УРСР 13 липня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 13 липня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 15 лютого 1958 р.

лаЗоРко соломонида порфиріївна, на-
родилася 1900 р. у с. щурівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. щурівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Любченка. заарештована 5 черв-
ня 1937 р. за організацію к.-р. виступу віру-
ючих жінок проти закриття сільської церкви 
(ст. 5616 через ст. 16 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбувала у Нам-
ському табпункті Локчимтабу. Реабілітована 
23 травня 1989 р.

лаЗУРенко дем’ян герасимович, на-
родився 1880 р. у с. вільшани Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Машиніст промивки паровозів депо 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарешто-
ваний 19 березня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
21 квітня 1935 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі з обмеженням прав на 3 роки. 
Реабілітований 1 лютого 1994 р.

лаЗько михайло єгорович, народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1926 рр. член вКп(б). пожежник 
фабрики «Кофок». заарештований 19 лютого 
1935 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 16 квітня 1935 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 26 травня 1935 р. за 
антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі, де помер 20 липня 1944 р. Реабілі-
тований 25 жовтня 1963 р.

лайЗеРУк мойсей овсійович, народив-
ся 1912 р. у м. Царичанка Новомосковського 
пов. Катеринославської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт., у минулому 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Слу-
хач робітфаку ХСІ. заарештований 5 лютого 
1937 р. як член троцькістської фашистської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
2 квітня 1937 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 30 січня 1992 р.

ланге едуард ернестович, народився 
1901 р. у с. Чело пружанського пов. Грод-

ненської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Дубові Гряди 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. будьонного. заарештований 
22 січня 1937 р. за профашистську діяльність, 
створення к.-р. кадрів для сприяння Німеччи-
ні на випадок війни з СРСР (статті 5410 ч. 2, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 22 липня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

ланге фердинанд фердинандович, на-
родився 1904 р. у с. Чело пружанського пов. 
Гродненської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Костянти-
нівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «промінь». заарештований 
22 січня 1937 р. за профашистську пропаган-
ду, боротьбу проти рад. влади (статті 5410 ч. 2, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 4 липня 1937 р. (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі у віддалених вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у Хабаров-
ському краї. Реабілітований 30 вересня 1965 р.

ланда мейєр ісакович, народився 
1892 р. у м. Канів Канівського пов. Київської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Головний бух-
галтер тресту «Трубосталь». заарештований 
9 липня 1937 р. за к.-р. троцькістську агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 25 листопада 1937 р. 
(ст. 547 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Ухвалою 
президії верховного Суду УРСР від 17 бе-
резня 1938 р. злочин перекваліфіковано на 
ст. 97 КК УРСР, а міру покарання залишено 
без змін. Ухвалою судової колегії верховно-
го Суду СРСР від 27 травня 1939 р. справу 
направлено на дослідування. Справу закри-
то прокуратурою Харківської обл. 21 серпня 
1939 р. (ст. 5 КпК УРСР). Реабілітований 
12 листопада 1993 р.

лантинов архип юхимович, народився 
1906 р. у с. Уди Харківського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. без певного місця проживання. 
без певних занять. У 1931 р. майно конфіс-
ковано. заарештований 29 вересня 1934 р. 
за участь у вбивстві колгоспних активістів, 
пограбування та втечу з-під варти (статті 548, 
170 п. «г», 78, 171 ч. 3 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом 14-го стріл. корпусу Укрвій-
ськокругу 2 січня 1935 р. (ст. 548 КК УСРР 
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з санкції ст. 542 КК УСРР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією майна. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
28 березня 1935 р. розстріл замінено на 10 ро-
ків позбавлення волі з обмеженням прав на 
5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
10 квітня 1938 р. Реабілітований 10 квітня 
1996 р. і 25 квітня 1960 р.

лапа василь арсентійович, народився 
1899 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Техніч-
ний секретар завкому тресту «Котломонтаж». 
заарештований 16 серпня 1936 р. як член к.-р. 
націоналістичного угруповання (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 15 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 24 вересня 1992 р.

лапа дмитро ісайович, народився 1910 р. 
у с. Рівне єлисаветградського пов. Херсон-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. На час арешту 
випускник ХІМСГ. заарештований 29 серпня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 КК УСРР). Харківським облсудом 
17 січня 1937 р. справу направлено на дослі-
дування, підслідний звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд і виїхав на роботу 
до Киргизії, звідки у травні 1937 р. направле-
ний до Москви в розпорядження Наркомзему 
СРСР. Справу не завершено. Реабілітований 
5 березня 1997 р.

лапинський федір Зіновійович, на-
родився 1911 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1923—1933 рр. 
член вКп(б). Служив у м. Красногвардєйськ 
Ленінградської обл. Старший авіатехнік 13-
ї авіаескадрильї 53-ї авіабригади, військо-
вий технік ІІ рангу. заарештований 25 травня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської дивер-
сійної організації (статті 589, 5810, 5811 КК 
РРФСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 1 вересня 1937 р. (статті 588, 589 
5811 КК РРФСР) засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
1 вересня 1937 р. у Ленінграді. Реабілітований 
31 серпня 1957 р.

лапін микола васильович, народив-
ся 1905 р. у с. бігіла Ялуторовського окр. 
Тобольської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня спеціальна, у 1927—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
господарської частини школи удосконалення 

командно-технічного складу стріл. охорони 
НКШС. заарештований 3 липня 1937 р. за 
к.-р. діяльність і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 27 березня 1938 р. (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 27 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 23 вересня 1991 р.

лапін микола михайлович, народив-
ся 1885 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта вища, позапарт. бухгалтер 
УНДІвуглехім. У 1921 р. за к.-р. настрої по-
збавлений волі на 3 роки. заарештований 
12 лютого 1936 р. за співробітництво з дені-
кінською контррозвідкою (ст. 5413 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 10 червня 1936 р. за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією майна. Реабілітований 31 серпня 1992 р.

лаптиРєв іван артамонович, народився 
1900 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1925 рр. член 
вКп(б). проживав у м. богодухів богодухів-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештований 27 липня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 17 червня 1937 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки і конфіскацією майна. Ре-
абілітований 11 березня 1990 р.

лаРін іван петрович (кириченко семен 
пилипович), народився 1910 р. у с. юр’ївка 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у [сел. 
Люботин Харківського р-ну Харківської обл. 
без певних занять]. заарештований 20 лютого 
1937 р. як злодій та за зв’язок з криміналь-
ним елементом (ст. 170 КК УРСР) і ухвалою 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 15 бе-
резня 1937 р. позбавлений волі на 3 роки. 
Термін покарання відбував у Харківській змі-
шаній в’язниці. заарештований 10 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 18 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 19 листопа-
да 1992 р.

лаРЧенко анатолій дмитрович, наро-
дився 1912 р. у м. Харбін, Китай. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник тресту шкільного будівни-
цтва. заарештований 6 червня 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної групи та терористичні 
наміри (статті 548 через ст. 17, 549 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
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обл. 10 вересня 1937 р. (статті 546, 548 через 
ст. 17, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

ластівко микола іванович, народився 
1895 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пархо-
мівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Робітник бурякорадгоспу. У 1932 р. розкур-
кулений, засуджений на 3 роки позбавлення 
волі. заарештований 29 червня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і нарсу-
дом Краснокутського р-ну 28 березня 1936 р. 
(ст. 67 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. Ухвалою Харківського облсуду від 
23 квітня 1936 р. справу передано на додатко-
вий розгляд і Харківським облсудом 9 жовтня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання від-
бував у Дальтабі. Реабілітований 19 травня 
1995 р.

лаУРен маті, див. ЛЕÕТО Ìàòâ³й Â³-
êòîðîâèч (Лàóðåí Ìàò³).

лаУтеншлагеР олексій єгорович, 
народився 1907 р. у колонії Серафимівка 
павлоградського пов. Катеринославської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Серафимівка близнюківсько-
го р-ну Харківської обл. Тракторист колгос-
пу «Роте фронт». заарештований 26 липня 
1937 р. як член к.-р. фашистської диверсійної 
організації (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

лахно петро тарасович, народився 
1911 р. у с. Лука Лохвицького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., член вЛКСМ з 1931 р. проживав 
у Харкові. Учень Харківського театрального 
технікуму. заарештований 9 грудня 1934 р. за 
антирад. агітацію і належність до к.-р. орга-
нізації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 3 липня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 10 червня 1991 р.

лаЩевський михайло федорович, на-
родився 1891 р. у м. блюмау, Німеччина. 
поляк, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1907—1911 рр. член РСДРп(б). без пев-
ного місця проживання. без певних занять. 
У 1929 р. під слідством КОв ДпУ за зберіган-
ня к.-р. літератури. Ухвалою особливої наради 

при колегії ОДпУ від 18 січня 1930 р. (ст. 5810 
КК РСФРР) позбавлений волі у концтаборі 
на 3 роки. Термін покарання відбував у Свір-
ських і вішерських концтаборах. звільнений 
з-під варти 15 серпня 1932 р. заарештований 
8 грудня 1935 р. РСМ НКвС м. Харкова за 
власною заявою про нібито втечу з місця 
відбуття покарання. Харківським облсудом 
5 березня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
після відбуття терміну покарання проживав 
у с. бондюг Чердинського р-ну пермської 
обл. заарештований 7 червня 1941 р. за к.-р. 
агітацію. засуджений на 10 років позбавлення 
волі, судовий орган невідомий. Реабілітова-
ний 29 березня 1990 р.

лебедєв василь дмитрович, народився 
1903 р. у с. Крем’яне Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІпРз. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 29 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
9 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

лебедєв іван михайлович, народився 
1885 р. у м. Калуга Калузької губ. Росіянин, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач 2-го Харківського ме-
дичного технікуму. заарештований 10 грудня 
1934 р. за терористичні помисли щодо рад. 
та партійних керівників (ст. 548 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 21 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у волготабі у м. Рибінськ Ярослав-
ської обл. Розстріляний 4 листопада 1937 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Ярославській 
обл. від 28 жовтня 1937 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 19 квітня 1994 р. 
і 17 серпня 1989 р.

лебединський макар якимович, на-
родився 1902 р. у с. Чупахівка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта середня, член вКп(б) з 1925 р. 
проживав у Харкові. Слухач підготовчого 
відділення інституту Червоної професури. за-
арештований 6 вересня 1935 р. як член к.-р. 
організації, антирад. агітацію та незаконне 
зберігання зброї (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 червня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 97, 196 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Справу за-
крито помічником прокурора у спецсправах 
19 травня 1937 р.
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лебідь іван павлович, народився 1893 р. 
у с. борщівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. борщівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Листоноша кол-
госпу «Червоний перекоп». заарештований 
30 липня 1937 р. як член секти євангелістів 
та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
14 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

лебідь леонтій тихонович, народився 
1896 р. у с. Новомиколаївка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новоми-
колаївка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «2-га п’ятирічка». зааре-
штований 27 квітня 1936 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 8 серпня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 22 липня 1994 р.

леблебідЖан іван артемович (оганес 
арутюнович), народився 1889 р. у с. Тамзара, 
Туреччина. вірмен, з кустарів, освіта почат-
кова, член партії «Дашнакцутюн» з 1918 р. 
проживав у Харкові. продавець кіоску Хар-
ківського заводського харчоторгу. заарешто-
ваний 28 січня 1937 р. як член підпільної 
к.-р. дашнацької організації та антирад. про-
паганду (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411, 542, 
548 через ст. 17 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

левадна олександра тимофіївна, наро-
дилася 1913 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у Новоіва-
нівському бурякорадгоспі Коломацького р-ну 
Харківської обл. Сезонна робітниця буряко-
радгоспу. заарештована 23 вересня 1936 р. по-
літвідділом Новоіванівського бурякорадгоспу 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 30 грудня 1936 р. за-
суджена на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Реабілітована 
11 травня 1990 р.

левадна парасковія тимофіївна, наро-
дилася 1915 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у Новоіва-
нівському бурякорадгоспі Коломацького р-ну 
Харківської обл. Сезонна робітниця буряко-
радгоспу. заарештована 23 вересня 1936 р. по-

літвідділом Новоіванівського бурякорадгоспу 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 30 грудня 1936 р. за-
суджена на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Реабілітована 
11 травня 1990 р.

левадний олексій якович, народився 
1914 р. у с. переволочна прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., член вЛКСМ з 1929 р. 
проживав у Харкові. Учень Харківського тех-
нікуму журналістики. заарештований 19 лю-
того 1935 р. як член к.-р. групи (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
23 травня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

левандовський лев борисович, на-
родився 1908 р. і проживав у Харкові. єврей, 
з робітників, освіта середня, позапарт., у ми-
нулому член вЛКСМ. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
бібліотекар клубу 124-го арт. полку. зааре-
штованим не був, під слідством Ов вовчан-
ського Рв НКвС з 27 жовтня 1935 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
21 листопада 1935 р.

левен генріх якубович, народився 
1908 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Тракторист Лозівської МТС. заарешто-
ваний 20 березня 1937 р. як член к.-р. ди-
версійно-шпигунської організації (статті 549 
через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
5411, 542 через ст. 17, 549 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки 
і конфіскацією майна. Реабілітований 4 лю-
того 1958 р.

левен якуб якубович, народився 1896 р. 
у колонії бузенталь павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
12 лютого 1937 р. як член. к.-р. фашистської 
диверсійної організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 
542 через ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 17 липня 1937 р. розстріл замінено 
на 10 років тюремного ув’язнення з поражен-
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ням у правах на 4 роки. помер в ув’язненні. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

левитов (ливитов) семен іванович, на-
родився 1906 р. у Харкові. Росіянин, з куста-
рів, освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у м. Сестрорєцьк Ленінградської обл. 
без певних занять. заарештований 13 травня 
1937 р. Сестрорєцьким прикордонним заго-
ном за намір нелегально перейти радянсько-
фінський кордон. за результатами експертизи 
Ленінградського інституту судової психіатрії 
визнаний хронічно хворим на шизофренію 
і неосудним. Ухвалою Народного Суду Се-
строрєцької дільниці від 26 серпня 1937 р. 
направлений на примусове лікування до пси-
хіатричної лікарні.

левін борис (берко) симонович, наро-
дився 1892 р. у м. Хорол Хорольського пов. 
полтавської губ. єврей, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1925—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Кравець артілі 
ім. Крупської. заарештований 8 квітня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську пропаганду (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 13 вересня 1935 р. позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 5 грудня 
1937 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 12 листопада 1937 р. Реабілітований 26 
і 30 червня 1989 р.

левінсон володимир олександрович, 
народився 1889 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1906—1918 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів, у 1919—
1927 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. безробітний, у минулому референт трес-
ту «Харпромхліб». заарештований 26 квітня 
1936 р. як член троцькістської організації 
та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 3 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у вор-
куттабі і Ухтіжемтабі. після звільнення з-під 
варти виїхав до м. Грайворон Курської обл. 
Реабілітований 8 липня 1989 р.

левітан йосиф давидович, народився 
1910 р. у с. Краснопілля Чериківського пов. 
Могильовської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 15. У 1930 р. під слідством 
ДпУ УСРР як член к.-р. троцькістської ор-
ганізації. заарештований 28 лютого 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 9 серпня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 

у сел. воркута Комі АРСР. Реабілітований 
6 січня 1989 р.

левітін арон мойсейович, народив-
ся 1911 р. у м. Мстиславль Мстиславського 
пов. Могильовської губ. єврей, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Червоноармієць перемінного складу 69-го 
стріл. полку 23-ї стріл. дивізії. заарештований 
4 жовтня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 
11 грудня 1936 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ. Ухвалою військового 
трибуналу ХвО від 29 листопада 1937 р. вирок 
скасовано, справу передано на дослідування. 
Справу закрито Ов НКвС 23-ї стріл. дивізії 
у зв’язку з тим, що підслідний у таборах не 
виявлений. Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

левітін ізраїль соломонович, народився 
1899 р. у м. перекоп перекопського пов. Тав-
рійської губ. єврей, із службовців, освіта неза-
кінчена вища, позапарт., у 1917—1928 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. юрисконсульт 
Харківського радіозаводу. заарештований 
9 квітня 1935 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411, 542 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 11 вересня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Реабілітований 29 червня 1989 р.

левковиЧ марія остапівна, народила-
ся 1892 р. у м. Люблін Люблінської губ. Укра-
їнка, із службовців, освіта незакінчена вища, 
у 1918 р. член партії лівих соціалістів-револю-
ціонерів, у 1919—1935 рр. член вКп(б). про-
живала у Києві. заступник секретаря ЦвКР 
УСРР. заарештована 2 серпня 1935 р. за к.-р. 
діяльність та зв’язки з керівництвом пОв 
(ст. 584 КК РСФРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 15 жовтня 1935 р. 
за к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбувала в Ухт-
печтабі, у 1937 р. переведена до Лук’янівської 
в’язниці у Києві. верховним Судом СРСР 
15 серпня 1937 р. (статті 588, 5811 КК РРФСР) 
засуджена на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з позбавленням прав на 5 років. Реабілітована 
2 червня 1956 р.

левлик джон тихонович, народився 
1889 р. у с. занев’я Гродненської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1917—
1920 рр. член компартії Америки. проживав 
у Харкові. пенсіонер. заарештований 8 жов-
тня 1936 р. як член к.-р. угруповання петлю-
рівського спрямування, антирад. агітацію та 
терористичні помисли (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
4 березня 1937 р. засуджений на 4 роки по-
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збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 17 червня 1992 р.

левЧенко василь григорович, народив-
ся 1904 р. у с. Семеново Курської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1925—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у сел. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Начальник політвідділу 4-го експлуата-
ційного відділення півд. залізниці. заарешто-
ваний 22 липня 1937 р. за к.-р. шкідницьку 
роботу і зв’язок з к.-р. елементом (статті 
547, 5410, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 21 березня 1957 р.

левЧенко олександр олександрович, 
народився 1897 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із [робітників], 
освіта середня, позапарт. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. Референт 
Хвз. заарештований 12 червня 1935 р. за на-
несення побоїв та антирад. діяльність (статті 
153 ч. 2, 5411 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 25 листопада 1935 р. (статті 
153 ч. 2, 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. після відбуття 
терміну покарання проживав у с. Новоспась-
ке Куйбишевської обл. Агроном. заарешто-
ваний 5 липня 1938 р. за шпигунство (ст. 586 
КК РРФСР),справу закрито УДб УНКвС 
по Куйбишевській обл. 9 березня 1939 р. за 
недоведеності обвинувачення. заарештова-
ний 15 лютого 1941 р. за антирад. агітацію 
і Куйбишевським облсудом 22 березня 1941 р. 
(ст. 5810 КК РРФСР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
20 квітня 1990 р. і 22 червня 1992 р.

левЧенко федір григорович, народився 
1888 р. у м. зміїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, з міщан, освіта по-
чаткова, у 1917—1920 рр. член партії лівих 
соціалістів революціонерів, у 1920—1924 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Десятник 
тресту шкільного будівництва. заарештова-
ний 11 червня 1937 р. як член к.-р. есерівської 
організації та к.-р. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 липня 1989 р.

легеЗа андрій васильович, народив-
ся 1894 р. у с. Карануж Рутковського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта по-

чаткова, позапарт., у 1927—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник бо-
єзабезпечення 69-го стріл. полку 23-ї стріл. 
дивізії. заарештований 11 липня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність на користь поль-
щі та участь в УвО (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 28 листопа-
да 1989 р.

лейє леонід іванович, народився 1904 р. 
у с. Хортиця Олександрівський пов. Кате-
ринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1925 р. 
кандидат у члени вКп(б), у 1926—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завід-
увач планового відділу Української хутрової 
фабрики. заарештований 27 липня 1935 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 жовтня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі. На 1956 р. проживав у м. Ухта Комі 
АРСР. Реабілітований 2 червня 1956 р.

лелюк микола кузьмич, народився 
1907 р. і проживав у Харкові. Українець., з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
Хпз. заарештований 27 березня 1935 р. як 
член к.-р. організації та розповсюдження к.-р. 
прокламацій (статті 5410, 5411 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 15 травня 1935 р. (ст. 5412 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Найвищим Судом УСРР 
17 червня 1935 р. термін покарання визнано 
умовним. звільнений з-під варти 17 червня 
1935 р. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

лемеш в’ячеслав сергійович, народив-
ся 1913 р. у с. борзе Читинського окр. за-
байкальської обл. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., до 1937 р. член 
вЛКСМ. проживав у сел. Лозова Лозівсько-
го р-ну Харківської обл. Майстер вагонного 
депо ст. Лозова півд. залізниці. заарешто-
ваний 2 червня 1937 р. за висловлювання 
у приватних листах антирад. настроїв, зв’язок 
з троцькістами і зберігання троцькістської 
літератури (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 28 квітня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 7 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 5 років. Термін покарання відбував в Ів-
дельтабі у Свердловській обл. Реабілітований 
30 грудня 1991 р.

лемешевський олександр іванович, 
народився 1899 р. у с. Лемешевичі пінського 
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пов. Мінської губ. білорус, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., у 1924—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Старший майстер ст. 
Куп’янськ північно-Донецької залізниці. за-
арештований 24 червня 1937 р. за шкідництво 
під час реконструкції колії на ст. Дебальцеве 
північно-Донецької залізниці (ст. 547 КК 
УРСР) і трійкою УНКвС по Донецькій обл. 
від 29 листопада 1937 р. за участь у диверсій-
но-шкідницькій організації винесено ухвалу 
про розстріл з конфіскацією майна. Розстрі-
ляний 2 грудня 1937 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 6 вересня 1957 р.

лемке петро мартинович, народився 
1894 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове життя». У 1930 р. 
під слідством за к.-р. агітацію та протидію 
заходам рад. влади (ст. 5410 КК УСРР). зааре-
штований 1 березня 1937 р. як член к.-р. фа-
шистської організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 через 
ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
на 8 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 3 роки і конфіскацією 
майна. помер в ув’язненні. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

лендеР людвіг мартинович, народився 
1887 р. у с. Майчокрок Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Німець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. паню-
тине Лозівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник пвРз. заарештований 18 червня 1937 р. 
за шкідницьку діяльність і антирад. агітацію 
(статті 547, 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 23 листопада 1956 р.

ленЧевський віктор володимирович, 
народився 1914 р. у бахмутському пов. Кате-
ринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Технік-конструктор Хвбз. заарештований 
2 листопада 1935 р. за антирад. агітацію та 
антисемітські висловлювання (статті 5410 ч. 1, 
5621 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 19 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 червня 1990 р.

леонідов пилип іванович, народився 
1907 р. у с. бабка вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-

ва, позапарт. проживав у Харкові. Чорнороб 
ХТз. заарештований 28 квітня 1935 р. за під-
бурювання робітників заводу кинути роботу, 
вбивство двох активістів у 1933 р. (статті 5410 
ч. 1, 5617 через ст. 17 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 16 жовтня 1935 р. 
(статті 5621 ч. 1, 78 ч. 2 КК УСРР) засуджений 
на 2 роки позбавлення волі у зМУ, за ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР обвинувачення визнане недо-
веденим.

леонов іван тимофійович, народився 
1900 р. у с. почаєво Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Чор-
нороб будівництва студентського гуртожитку. 
Ухвалою особливої наради ОДпУ від 27 груд-
ня 1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) позбавлений 
волі у концтаборі на 3 роки. заарештований 
2 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 9 лютого 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Реабілітований 
у вересні 1965 р. і 20 квітня 1989 р.

леонов михайло микитович, народив-
ся 1895 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Хпз. заарештований 3 червня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

леонов федір іванович, народився 
1882 р. у с. Мечебилове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1933 р. член вКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Ізюмського фарбового 
заводу. заарештований 28 квітня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), 2 серпня 1936 р. звільнений з-під вар-
ти на підписку про невиїзд, справу закрито 
Ізюмським райпрокурором 11 липня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

леонов федір якович, народився 
1907 р. на хут. Каверін Астраханської губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня, позапарт., 
член вЛКСМ з 1929 р., у 1932—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент Хар-
ківського інституту рад. будівництва і права. 
заарештований 20 серпня 1935 р. за прихову-
вання соціального походження, факту служби 
братів у білій армії і розстрілу брата (ст. 180 
ч. 2 КК УСРР) і Харківським облсудом 9 лис-
топада 1935 р. засуджений на 2,5 роки по-
збавлення волі у зМУ. звільнений з-під варти 



398 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

на підписку про невиїзд за постановою Хар-
ківського облпрокурора від 17 грудня 1935 р. 
Ухвалою Найвищого Суду УСРР від 8 лютого 
1936 р. справу закрито.

леонов-фРідман лев ілліч, наро-
дився 1902 р. у м. Двінськ Двінського пов. 
вітебської губ. єврей, з кустарів, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 28 лютого 
1936 р. як активний троцькіст у минулому та 
к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
9 червня 1936 р. за к.-р. троцькістську агіта-
цію позбавлений волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у північсхідтабі у бух-
ті Нагаєва Далекосхідного краю. Розстріляний 
4 вересня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 28 лютого 1938 р. Реабілітова-
ний 12 квітня 1963 р. і 1 жовтня 1962 р.

леонтьєв (фуркін) костянтин васи-
льович, народився 1903 р. у с. Руський Ак-
таш Мензелинського пов. Уфимської губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня, позапарт., 
у 1926 р. кандидат у члени вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Інструктор-теплотехнік пів-
нічно-Донецького управління Державного 
Центрального бюро з підготовки енергокадрів 
Наркомважпрому. заарештований 16 березня 
1936 р. за к.-р. агітацію проти рад. державного 
ладу, вождів партії і уряду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
4 серпня 1936 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у віддалених вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. У 1948—1959 рр. 
проживав у м. Шахтарськ Сталінської обл. 
Реабілітований 12 серпня 1960 р.

леонтьєв олександр федорович, на-
родився 1908 р. у Харкові. Росіянин, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1933 рр. член вКп(б). Служив у с. Інокенті-
ївське Іркутської обл. Командир 1-го взводу 
60-го батальйону 35-ї стріл. дивізії. зааре-
штований 10 травня 1935 р. як член к.-р. ор-
ганізації та підготовку терактів (ст. 588 КК 
РСФРР), справу закрито Ов УДб НКвС 35-ї 
стріл. дивізії 23 травня 1935 р. (статті 145, 4 п. 
5 КпК РСФРР).

лепеха віктор петрович, народився 
1906 р. у с. варварівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, з торговців, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. без пев-
них занять. заарештований 2 грудня 1934 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 28 березня 
1935 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 30 липня 1958 р.

леР евальд олександрович (кручинін 
євген олександрович), народився 1903 р. 
у м. єнісейськ єнісейської губ. Німець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у м. Миколаїв Одеської обл. Актор театру 
«Шахтарка Донбасу». заарештований 4 липня 
1935 р. у м. Суми Харківської обл. під час га-
стролей театру як член к.-р. білогвардійського 
угруповання, що ставило за мету повален-
ня рад. влади і відновлення монархії (статті 
542, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
21 лютого 1936 р. (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 17 лис-
топада 1937 р. за ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Далекосхідному краю від 1 листо-
пада 1937 р., місце розстрілу невідоме. Реабі-
літований 7 вересня 1992 р. і 27 липня 1989 р.

леРман хана йосифівна, народилася 
1892 р. у м. Чауси Чауського пов. Могильов-
ської губ. єврейка, із селян, освіта неповна се-
редня, позапарт. проживала у Харкові. Репети-
тор трудшколи № 77. заарештована 29 квітня 
1935 р. за к.-р. діяльність та зв’язок з есерами 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 січня 1936 р. 
за к.-р. діяльність вислана до північного краю 
на 3 роки. Реабілітована 17 жовтня 1989 р.

летяєв інокентій іванович, народився 
1881 р. у м. бійськ бійського окр. Тобольської 
губ. Росіянин, із священнослужителів, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Архіє-
пископ Харківський. заарештований 26 лип-
ня 1936 р. як член к.-р. підпілля тихонівського 
духівництва (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
27 грудня 1936 р. за к.-р. агітацію позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у Сибтабі у м. Маріїнськ Сибірського 
краю. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

лехто матвій вікторович (лаурен маті), 
народився 1902 р. у м. Коцвола виборзько-
го пов. великого князівства Фінляндсько-
го. Фінн, з робітників, освіта середня, член 
вКп(б) з 1925 р. проживав у Харкові. по-
мічник начальника розвідвідділу штабу 2-ї 
ескадриллі 43-ї авіабригади. заарештований 
18 червня 1937 р. за розвідувальну роботу на 
користь Фінляндії (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 12 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 серпня 1989 р.

леЧнік макс йосифович, народився 
1894 р. у м. Санкт-Ільген Австро-Угорської 
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імперії. Словак, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Чоботар 
Харківської облспоживспілки. заарештова-
ний 29 липня 1937 р. за антирад. вислови 
в нетверезому стані і Харківським облсудом 
20 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. помер 
27 липня 1938 р. [в ув’язненні]. Реабілітова-
ний 24 лютого 1989 р.

леЩенко іван олексійович, народив-
ся 1899 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта вища, позапарт. Економіст за-
воду ім. Шевченка. заарештований 16 червня 
1937 р. за к.-р. діяльність і участь у к.-р. групі 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 13 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 15 листопада 1989 р.

леЩенко петро гнатович, народився 
1896 р. на хут. Лещенки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник ХЕМз. заарештований 21 жовтня 1935 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УСРР), справу закрито Харківським облпроку-
рором 17 грудня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

леЩенко яків іванович, народився 
1912 р. у с. плисове павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. Служив у м. Но-
воград-волинський Київської обл. заарешто-
ваний 27 вересня 1936 р. за пропаганду теро-
ристичних поглядів (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 8-го стріл. корпусу 
КвО 16 грудня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 22 червня 1994 р.

леЩинський володимир антонович, 
народився 1888 р. у м. єдлінськ Радомського 
пов. Радомської губ. поляк, з міщан, само-
освіта, у 1905—1907 рр. член польської партії 
соціалістів. варшавським окрсудом у 1908 р. 
за спробу вбивства провокатора засуджений 
на 2 роки 8 місяців позбавлення волі. про-
живав у Харкові. вагар ст. Харків-Тов. півд. 
залізниці. заарештований 7 листопада 1935 р. 
за антирад. агітацію та терористичні помисли 
щодо членів рад. уряду (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд залізниці 20 січня 1936 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі у від-
далених вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Реабілі-
тований 24 червня 1991 р.

леЩинський петро михайлович, на-
родився 1906 р. у м. Умань Уманського пов. 

Київської губ. єврей, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1925—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. юрист заводу побутових 
виробів. заарештований 27 квітня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації та ан-
тирад. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 30 березня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Архангельській 
обл. від 13 січня 1938 р., місце розстрілу не-
відоме. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

ливинцов анатолій семенович, наро-
дився 1886 р. у с. Семенівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у ми-
нулому кандидат у члени вКп(б). проживав 
у сел. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. бригадир ремонтної колони ст. 
балаклія північно-Донецької залізниці. за-
арештований 27 червня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом Доне-
цької залізниці 29 липня 1935 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 1 лютого 1994 р.

лиЗогУбов іван дем’янович, народився 
1893 р. у с. Гракове зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Гракове Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. заарештований 1 лютого 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 15 трав-
ня 1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

лимаР сидір данилович, народився 
1900 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, у 1919—1921 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. юрисконсульт Куп’янської 
міськспоживспілки. заарештований 24 верес-
ня 1936 р. за к.-р. агітацію та терористичні 
тенденції (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 29 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 15 липня 1992 р.

лимаРенко яків демидович, народив-
ся 1907 р. у с. Лиман зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лиман змі-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. ворошилова. заарештований 17 серпня 
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1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 1 листопада 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою Найвищого Суду УСРР 
від 29 листопада 1936 р. справу повернено на 
дослідування зі звільненням з-під варти на 
підписку про невиїзд. Харківським облсудом 
10 квітня 1939 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину.

липескін олександр іванович, наро-
дився 1918 р. у с. Стародмитрівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Купчинівка Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Машиніст радгоспу ім. петровського. 
У 1930—1933 рр. як член сім’ї розкурку-
леного перебував на засланні. заарештова-
ний 30 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
14 березня 1989 р.

лисак тимофій капітонович, народився 
1883 р. у с. Шарове Київської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
16 грудня 1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 25 січня 1935 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

лисенко григорій іванович, народився 
1906 р. у с. піски Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІпРз. заарештова-
ний 29 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

лисенко григорій тимофійович, наро-
дився 1900 р. у с. Гнидівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1923—1925 рр. член 
вЛКСМ, у 1925—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Гнидівка Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. помічник машиніста депо ст. 
Красний Лиман Донецької залізниці. зааре-
штований 2 серпня 1936 р.за антирад. агітацію 
з метою зриву заходів партії та рад. влади 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 4 червня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. помер 

8 вересня 1941 р. у вТК № 1 у сел. будукан 
Хабаровського краю. Реабілітований 4 верес-
ня 1989 р.

лисенко дмитро миколайович, наро-
дився 1897 р. у с. Довжик Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з міщан, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1935 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
вантажник ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 28 червня 1937 р. за належ-
ність до троцькістської опозиції (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 19 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 21 червня 1989 р.

лисенко микола павлович, народився 
1895 р. у с. павлівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Робітник майстерні с.-г. машин колгоспу 
ім. Карла Маркса. заарештований 16 липня 
1935 р. за шкідницьку роботу (статті 547, 5410, 
67 ч. 1 КК УСРР), щодо статей 547, 5410 КК 
УСРР справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 
20 жовтня 1935 р. (ст. 197 КпК УСРР). На-
рсудом Кегичівського р-ну 26 грудня 1935 р. 
(ст. 67 через ст. 7 КК УСРР) виправданий.

лисенко павло іванович, народився 
1898 р. у с. Ролів Дрогобицького пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у минулому член вКп(б). проживав 
у Харкові. завгосп Харківського НДІ полі-
графії. заарештований 4 листопада 1935 р. 
за антирад. агітацію, шахрайство та неза-
конне зберігання зброї (статті 5410, 18011, 196 
КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
8 квітня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

лисенко павло іванович, народився 
1909 р. у с. піски Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. піски Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІпРз. заарештова-
ний 30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

лисенко тимофій якимович, народився 
1903 р. у с. піски Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. піски Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник ІпРз. зааре-
штований 29 липня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 31 серпня 1937 р. 
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винесено ухвалу про розстріл з конфіскацією 
особистого майна. Розстріляний 15 вересня 
1937 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 20 грудня 1958 р.

лисенко тихін антонович, народився 
1884 р. у с. Шопіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у минулому кандидат у член 
вКп(б). проживав у Харкові. Електромонтер 
радгоспу ім. РСЧА. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 9 травня 1936 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 8 липня 
1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у в’язниці на 10 років з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбу-
вав у Суздальській в’язниці. Реабілітований 
26 червня 1992 р.

лисий флор данилович, народився 
1905 р. у с. Шельвів володимир-волинсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Червоноармійське перше вовчанського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 23 вересня 1936 р. за зв’язки 
з польським консулом та шпигунську діяль-
ність (ст. 546 ч. 2 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 26 березня 1937 р. (статті 
543, 546 ч. 1 КК УРСР з санкції ст. 542 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 29 липня 1950 р. (ст. 586 КК РРФСР) ви-
сланий на поселення у р-н Колими. Реабілі-
тований 28 квітня 1980 р.

лисинецький Роман іванович, на-
родився 1890 р. у м. Львів Львівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із службовців, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер магазину Харпромторгу. заарешто-
ваний 20 березня 1937 р. як член к.-р. наці-
оналістичної організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 24 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 березня 1989 р.

лисицький логвин олександрович, 
народився 1897 р. у с. Новий бурлук вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новий бурлук печенізького р-ну Харків-
ської обл. Селянин-одноосібник. У 1930 р. 
майно конфісковано. заарештований 27 груд-
ня 1935 р. за антирад. агітацію та участь у ан-

тирад. секті (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 7 березня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 20 квітня 1992 р.

листовецький микола іванович, на-
родився 1902 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у минулому член вКп(б). Начальник 
цеху ХКз. заарештований 9 вересня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), а 27 жовтня 1936 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд, справу 
закрито ЕКв УДб ХОУ НКвС 31 жовтня 
1936 р. (ст. 197 ч. 2 КК УСРР) з анулюванням 
підписки про невиїзд.

лисУн микола антонович, народився 
1910 р. у сел. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. золочів зо-
лочівського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
Харківського миловарного заводу. заарешто-
ваний 25 березня 1937 р. за к.-р. діяльність, 
спрямовану на підготовку теракту над вождем 
партії (ст. 548 через ст. 17 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 30 червня 1937 р. 
(статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 1 лютого 1990 р.

лисУнов іван васильович, народив-
ся 1897 р. у с. Лозовенька зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Лозо-
венька петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Радянське село». заарешто-
ваний 24 березня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито проку-
рором петрівського р-ну 18 травня 1937 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лисяк григорій іванович, народився 
1913 р. у с. Орчик-Чернещина Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Орчик-Чернещина зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. вороши-
лова. заарештований 14 листопада 1935 р. за 
підготовку замаху на голову колгоспу, кра-
діжку та забій коня, який належав артілі «Ле-
нінський шлях» у с. Климівка Карлівського 
р-ну (ст. 548 через ст. 18 КК УСРР, постанова 
ЦвК і РНК «про охорону майна державних 
підприємств, колгоспів і кооперації…» від 
7 серпня 1932 р.), справу закрито прокурором 
зачепилівського р-ну 25 травня 1935 р.

лисяк прокіп якович, народився 1907 р. 
у с. Орчик-Чернещина Костянтиноградського 
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пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Орчик-
Чернещина зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Місце роботи невідоме. заарештованим 
не був, під слідством зачепилівського Рв 
НКвС з 14 листопада 1935 р. за крадіжку та 
забій коня, який належав артілі «Ленінський 
шлях» у с. Климівка Карлівського р-ну (по-
станова ЦвК і РНК «про охорону майна дер-
жавних підприємств, колгоспів і кооперації…» 
від 7 серпня 1932 р.), справу закрито проку-
рором зачепилівського р-ну 25 травня 1935 р.

лисяка федір костянтинович, народив-
ся 1903 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гнилиця 
Друга великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. без певних занять. заарештований 16 бе-
резня 1935 р. за розповсюдження к.-р. листі-
вок (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 20 квітня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 7 липня 1992 р.

лисянський степан андрійович, на-
родився 1902 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ремонтної бригади ст. золочів півд. залізниці. 
У 1932 р. майно частково конфісковано. за-
арештований 10 вересня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 67 КК УСРР) і нарсудом золо-
чівського р-ну 22 вересня 1935 р. (ст. 6710 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Ухвалою Харківського облсуду від 
9 жовтня 1935 р. склад злочину перекваліфі-
ковано на ст. 5410 КК УСРР. Термін покаран-
ня відбував у Сибтабі.

литвин леонід микитович, народився 
1918 р. у с. Лідне Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. продавець магазину 
№ 1 вРп ХКз № 1. заарештований 14 ве-
ресня 1936 р. Олевським райвідділом міліції 
за те, що приїхав до прикордонного р-ну 
без відповідного дозволу (ст. 80 через ст. 16 
КК УСРР), етапований для подальшого слід-
ства до Харкова у розпорядження УДб ХОУ 
НКвС. військовим трибуналом ХвО 19 груд-
ня 1936 р. (статті 541 п. «а» через ст. 16, 5410 
ч. 1, 45 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ, але з урахуванням 
щиросердного каяття обвинуваченого, міру 
покарання знижено до 5 років. Ухвалою вій-
ськової колегії верховного Суду СРСР від 
10 січня 1937 р. злочин перекваліфіковано зі 

ст. 541 п. «а» через ст. 16 КК УРСР на ст. 80 
через ст. 16 КК УРСР, врешті вирок зали-
шено без змін. Термін покарання відбував 
у Дальтабі у м. владивосток Далекосхідного 
краю. Реабілітований 16 вересня 1992 р.

литвин олексій денисович, народився 
1900 р. у с. Лідне Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХКз. заарештований 26 жовтня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
23 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

литвиненко кирило дмитрович, на-
родився 1901 р. на хут. Ковальчуки богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Ковальчуки Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. штабу 
Укрвійськокругу. заарештованим не був, під 
слідством Краснокутського Рв НКвС з 7 січ-
ня 1936 р. за погрози ударнику виробництва 
(ст. 69 ч. 1 КК УСРР) і нарсудом Краснокут-
ського р-ну 21 січня 1936 р. засуджений на 
1 рік примусових робіт. Ухвалою криміналь-
но-касаційного відділу Харківського облсуду 
від 16 лютого 1936 р. вирок скасовано, справу 
повернено на дослідування за ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР і Харківським облсудом 13 червня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 19 липня 
1936 р. звільнений від відбування покарання 
(ст. 46 ч. 2 КК УСРР). Реабілітований 29 лис-
топада 1994 р.

литвиненко микола григорович, на-
родився 1883 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1925—1934 рр. член вКп(б). 
Машиніст паровозного депо «жовтень» ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
4 червня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. за к.-р. 
підривну шкідницьку діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Реабілітований 11 жов-
тня 1957 р.

литвиненко ніна данилівна, народи-
лася 1897 р. і проживала у Харкові. Українка, 
із службовців, освіта середня, позапарт. Аку-
шерка 20-ї лікарні. заарештована 26 квітня 
1936 р. за антирад. настрої і к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 28 жовтня 1936 р. (статті 5410 
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ч. 1, 196 КК УСРР) засуджена на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітована 26 червня 1992 р.

литвиненко павло іванович, наро-
дився 1907 р. у с. Мурафа богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у минулому кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у [м. бер-
дичів] Київської обл. завідувач їдальні 14-го 
кав. полку, молодший командир надстрокової 
служби. заарештований 3 вересня 1936 р. за 
троцькізм та невдоволення службою (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і військовим трибуналом 2-го 
кав. корпусу КвО 11 жовтня 1936 р. засу-
джений на 7 років позбавлення волі з обме-
женням прав на 3 роки. Ухвалою військового 
трибуналу КвО від 4 листопада 1936 р. термін 
покарання зменшено до 4 років позбавлення 
волі. Термін покарання відбував у північ-
залізничтабі в Комі АРСР. Реабілітований 
18 жовтня 1996 р.

литвинов василь іванович, народився 
1888 р. у с. Студенок Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Студенок 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРз. заарештований 17 грудня 1934 р. за ан-
тирад. діяльність (ст. 5410 КК УСРР), 20 груд-
ня 1934 р.звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу не завершено.

литвинов василь степанович, наро-
дився 1912 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. Служив у с. Кушери 
Молдавської АСРР. Червоноармієць військо-
вої частини 1488. заарештований 30 травня 
1935 р. за антирад. агітацію та глумління над 
портретом т. Сталіна (ст. 5410 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом 6-го стріл. корпусу Ук-
рвійськокругу 20 червня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 2,5 роки позбав-
лення волі у зМУ. Термін покарання відбував 
в Амуртабі у м. Хабаровськ Далекосхідного 
краю. Ухвалою військового трибуналу КвО 
від 17 липня 1935 р. вирок військового три-
буналу 6-го стріл. корпусу скасовано, справу 
передано для нового розгляду в іншому складі 
суду. військовим трибуналом особливої Чер-
вонопрапорної Далекосхідної армії 1 листо-
пада 1935 р. засуджений на 2 роки позбавлен-
ня волі. Реабілітований 19 грудня 1996 р.

литвинов григорій прокопович, наро-
дився 1910 р. у с. Коломийчиха Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, у 1932—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Слухач робіт-
факу ХЛІ. заарештований 16 липня 1935 р. 

за к.-р. агітацію, підготовку пограбування 
та втечі за кордон (статті 5410 ч. 1, 80 через 
ст. 16, 174 ч. 3 через ст. 16 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 10 листопада 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 80 через ст. 16, 170 
п. «г» через ст. 17 КК УСРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 25 січня 1990 р.

литвинов іван софронович, народився 
1895 р. у с. Скрипаї зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Скрипаї зміїв-
ського р-ну Харківської обл. вартовий зброй-
ної сторожової охорони Харківських ринків. 
заарештований 17 лютого 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 15 квітня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 4 серпня 1994 р.

литвинов микола трохимо-
вич, народився 1890 р. у м. Луганськ 
Слов’яносербського пов. Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1917—1921 рр. член РКп(б), 
у 1925—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. виконроб Стальпроммеханізації. 
заарештований 17 грудня 1936 р. як член к.-р. 
групи «Робітнича опозиція» (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 9 березня 1937 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі, де помер 25 квітня 1938 р. Реабіліто-
ваний 13 вересня 1957 р.

литкевиЧ володимир павлович, наро-
дився 1905 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1921—1925 рр. член 
вЛКСМ, 1925—1930 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інженер заводу різальних ін-
струментів. заарештований 17 травня 1930 р. 
як член к.-р. троцькістської організації, спра-
ву закрито Св ДпУ УСРР 11 жовтня 1930 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). заарештований 
23 липня 1936 р. за к.-р. антипартійну діяль-
ність троцькістського характеру (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 26 жовтня 1936 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 28 травня 
1938 р. Реабілітований 19 травня 1989 р.

литкевиЧ евген федорович, народився 
1909 р. у с. Марківка Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
науково-дослідного сектору ХАІ. заарештова-
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ний 5 грудня 1934 р. за причетність до угрупу-
вання з терористичними намірами (ст. 548 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
26 жовтня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 13 лютого 1993 р.

литУс іван федотович, народився 
1913 р. у с. зачепилівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вовківка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу ім. паризької комуни. 
заарештований 14 грудня 1935 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 4 червня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у Сибтабі. Реабілі-
тований 15 червня 1990 р.

лиховид михайло йосипович, наро-
дився 1900 р. у с. Нова Рябина Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нова 
Рябина Охтирського р-ну Харківської обл. 
візник Трансторгхарчу у Харкові. У 1933 р. 
майно конфісковано. заарештований 18 лип-
ня 1937 р. як член к.-р. терористичної орга-
нізації (статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

лихогУб іван михайлович, народився 
1914 р. у с. борисівка Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник 150-ї 
буддільниці Управління військово-будівель-
них робіт ХвО. заарештований 23 вересня 
1936 р. за к.-р. виступи на адресу вождів пар-
тії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 14 січня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі у сел. 
Котлас Архангельської обл. Реабілітований 
14 листопада 1994 р.

лихоліт іван Романович, народився 
1899 р. у с. вільшани Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Харківської приміської зони. Рахівник Хвз 
ім. петровського. заарештований 3 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
23 грудня 1936 р. (статті 42, 5410 ч. 1, КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 

волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 19 травня 1995 р.

лихоніна софія в’ячеславівна, наро-
дилася 1906 р. і проживала у Харкові. Росі-
янка, із службовців, освіта вища, позапарт. 
Економіст-калькулятор Міжрайпромспілки. 
У 1929 р. під слідством Св ДпУ УСРР за 
сприяння антирад. організації троцькістів 
(ст. 5410 КК УСРР). заарештована 9 липня 
1937 р. як член к.-р. підпільної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 лю-
того 1938 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Інттабі. Ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 1 листопада 
1944 р. строк знижено на 6 місяців. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 5 трав-
ня 1951 р. вислана на поселення у Комі АРСР 
під гласний нагляд органів МДб. Реабілітова-
на 18 травня 1956 р.

лихошеРстов петро йосипович, на-
родився 1901 р. на хут. щедрин бєлгородсько-
го пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1923—1926 рр. член 
РЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник екс-
периментальної майстерні хімічного машино-
будування. заарештований 30 квітня 1937 р. 
за антирад. висловлювання на адресу тов. 
Сталіна, антисемітську агітацію у нетверезому 
стані і Харківським облсудом 4 липня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 29 березня 1990 р.

лівий іван кирилович, народився 1906 р. 
у с. піщане золотоніського пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, по-
запарт., у 1926—1929 і 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. юрисконсульт 
обласної контори Хаторгу. заарештований 
22 грудня 1934 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (ст. 5411 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у Со-
ловецькому вТТ. Розстріляний 3 листопада 
1937 р. в урочищі Сандармох на 16-му км 
від м. Медвежогорськ Карельської АРСР за 
ухвалою трійки при НКвС Карельської АРСР 
від 9 жовтня 1937 р. Реабілітований 8 квітня 
1988 р.

лідовський петро іванович, народив-
ся 1894 р. у с. Терни Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Терни Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1931 р. розкуркулений, позбавлений 
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виборчих прав. заарештований 19 вересня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 вересня 1937 р. 
у Харкові. реабілітований 23 травня 1989 р.

лікаРенко адам васильович, народився 
1901 р. у с. попівка звенигородського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. полтава 
Харківської обл. проповідник общини адвен-
тистів сьомого дня. заарештований 19 вересня 
1936 р. за к.-р. сектантську діяльність та анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 13 березня 1989 р.

лінд готліб готлібович, народився 
1913 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. заарештований 16 січня 
1937 р. як член к.-р. фашистської організації 
та антирад. діяльність (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УСРР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 
542 і 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 лютого 1958 р.

лінд густав готлібович, народився 
1907 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
1 березня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
диверсійної організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 через 
ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. помер в ув’язненні. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

лінд карл іванович, народився 1888 р. 
у с. Тавежня Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. завідувач 
господарства холодильника птахопромисло-
вості. У 1930 р. за антирад. діяльність ви-
сланий на 3 роки. До 1936 р. позбавлений 
виборчих прав. заарештований 5 січня 1937 р. 
як член к.-р. фашистської організації та анти-
рад. діяльність (статті 549 через ст. 17, 5410, 

5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 542, 
549, 548 через ст. 17 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 лютого 1958 р.

лінд карл карлович, народився 1912 р. 
у колонії Нестеліївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник служби руху поїздів ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 5 січня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської організації та анти-
рад. діяльність (статті 549 через ст. 17, 5410, 
5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 542, 
549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 лютого 1958 р.

лінд отто готлібович, народився 1909 р. 
у колонії Нестеліївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської губ. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
20 березня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 через 
ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. помер в ув’язненні. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

лінд фрідріх карлович, народився 
1915 р. у колонії. Нестеліївка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Лозова півд. залізниці. за-
арештований 11 лютого 1937 р. як член шпи-
гунської диверсійної організації (статті 542, 
549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 20 липня 1989 р.

лінецький григорій йосифович, на-
родився 1905 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. єврей, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1930—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. заступник уповноваженого комі-
тету заготівель Решетилівського р-ну Харків-
ської обл. заарештований 24 червня 1936 р. як 
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член к.-р. троцькістської організації та к.-р. 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 19 серпня 1988 р.

лінецький ілля-ель йосифович, на-
родився 1907 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. єврей, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1925—1932 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Нормувальник трикотажної артілі 
«2-га п’ятирічка». заарештований 28 лютого 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 3 липня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 
відбував у сел. воркута Комі АРСР. після 
звільнення з-під варти [проживав у м. полта-
ва полтавської обл. завідувач розрахункової 
контори прядильної фабрики]. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 16 грудня 
1941 р. (ст. 58 КК РРФСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. помер 8 квітня 1942 р. 
на пересильному пункті НКвС у Татарській 
АРСР. Реабілітований 22 травня 1989 р.

лінецький савелій львович (шуєль 
еля юзович), народився 1892 р. у м. єли-
саветград єлисаветградського пов. Херсон-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
у 1925—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач виробництва артілі ім. 
Кірова. заарештований 26 квітня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
13 серпня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 22 травня 1990 р.

ліницький іван васильович, народив-
ся 1879 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Сторож на залізниці. У 1931 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю. 
заарештований 1 липня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію і втечу з місця заслання (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківської обл. від 20 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Каргопольтабі. Реабілі-
тований 7 грудня 1993 р.

лінник (линник) василь матвійович, 
народився 1910 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта середня, позапарт. 
Робітник ХТГз. заарештований 17 червня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 

27 липня 1935 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у віддалених вТТ. Реабілітова-
ний 22 липня 1994 р.

лінник (линник) давид євстафійович, 
народився 1887 р. у міст. Люботин валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 23 листопада 1936 р. як член 
к.-р. групи та шкідництво (статті 5630, 5411 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 28 лип-
ня 1937 р. (статті 5630 п. «а» ч. 1, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення волі 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою ко-
легії у транспортних справах верховного Суду 
СРСР від 21 серпня 1937 р. вирок скасовано, 
справу повернено на дослідування зі стадії 
попереднього слідства. Особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 березня 1938 р. 
(статті 5411, 5630 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1958 р.

лісниЧенко яків тихонович, наро-
дився 1903 р. у с. Семибалка Ростовського 
окр. області війська Донського. Росіянин, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. заступник головного бухгалтера 
Харківської гідромеліоконтори. заарешто-
ваний 27 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5413 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
28 липня 1963 р.

лісовий єгор олександрович, народив-
ся 1896 р. у с. Мар’ївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1931—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Мар’ївка Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «жовтневий 
колос». заарештований 26 грудня 1934 р. за 
провокаційні розмови (статті 547, 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 квітня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 752 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 7 травня 1992 р.

лісовий степан олександрович, наро-
дився 1905 р. у с. Мар’ївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1931—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Мар’ївка Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «жовтневий 
колос». заарештований 26 грудня 1934 р. за 
провокаційні розмови (статті 547, 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 квітня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
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на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував у Дальтабі. Розстріляний 
21 грудня 1937 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Далекосхідному краю від 28 листопада 
1937 р., місце розстрілу невідоме. Реабілітова-
ний 17 квітня 1992 р.

лісовий трохим кіндратович, народив-
ся 1894 р. у с. Хлібне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1926 р. член 
вКп(б). проживав у с. Хлібне Лозівського 
р-ну Харківської обл. завгосп школи ФзУ 
ст. панютине півд. залізниці. заарештований 
30 серпня 1935 р. за к.-р. агітацію, намір пе-
ретнути державний кордон у 1930 році (статті 
546, 5410 КК УСРР), справу закрито військо-
вою прокуратурою ХвО 1 листопада 1935 р. 
за давності злочину та недостатності доказів 
(статті 4 п. «г», 197 ч. 2 КпК УСРР), 13 лис-
топада 1935 р. звільнений з-під варти. Розстрі-
ляний 22 грудня 1937 р. у Харкові за ухвалою 
комісії НКвС і прокурора СРСР від 14 грудня 
1937 р. Реабілітований 21 березня 1958 р.

ліфшиц олександр львович, народився 
1910 р. у с. Михайлівка Таврійської губ. єв-
рей, із службовців, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач від-
ділу внутрішньої інформації редакції газети 
«Ленінська зміна». заарештований 3 квітня 
1937 р. за антирад. анекдоти, висловлювання 
терористичних намірів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 2 жовтня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. Тер-
мін покарання відбував у в’яттабі у Кіровській 
обл. Ухвалою судової колегії з карних справ 
верховного Суду СРСР від 20 грудня 1939 р. 
вирок облсуду скасовано, справу закрито.

ліфшиц яків ісакович, народився 
1896 р. у м. Мінськ Мінської губ. єврей, 
з міщан, освіта вища, у 1917—1919 рр. член 
РСДРп і організації «поалей Ціон», у 1919—
1922 рр. член єКп, у 1927—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. безробітний, 
у минулому директор Харківського Інституту 
експериментальної медицини. заарештова-
ний 29 грудня 1936 р. як колишній член «по-
алей Ціон» і секретар ЦК єКп, що активно 
боровся проти партії та проводив троцькіст-
ську роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської об-
ласті 31 травня 1940 р. за непідсудності під-
слідного (ст. 10 КпК УРСР). звільнений з-під 
варти 15 червня 1940 р.

ліхтенштейн олександр юхимович, 
народився 1890 р. у м. Радом Радомської губ. 
єврей, з робітників, неписьмен., позапарт. 

проживав у Харкові. безробітний. заарешто-
ваний 13 липня 1937 р. за нецензурні вислови 
на адресу тт. Леніна і Сталіна (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
27 жовтня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Ухвалою верховного Суду УРСР 
справу двічі направляли на новий розгляд зі 
стадії досудового слідства, але суд залишав 
вирок без змін. Термін покарання відбував 
в Івдельтабі. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

лобанов григорій костянтинович, на-
родився 1905 р. у с. вільхуватка вовчан-
ського пов. Харківської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта середня спеціальна, позапарт., 
у 1927—1928 рр. член вЛКСМ. Служив 
у м. Кам’янець—подільський Кам’янець—
подільської обл. Старший військовий вет-
фельдшер 112-го кав. полку. заарештований 
29 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом 1-го 
кінного корпусу КвО 25 вересня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки і позбавлен-
ням звання «старший військовий фельдшер». 
Реабілітований 17 червня 1958 р.

лобанов михайло іванович, народив-
ся 1887 р. у с. Річки Коломенського пов. 
Московської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1904—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Управитель бюро важп-
рому. заарештований 10 березня 1936 р. як 
активний член робітничої опозиції (статті 
548, 5410, 5411 КК УСРР), у серпні 1936 р. для 
подальшого слідства направлений до Києва, 
а у березні 1937 р. до Москви. військовою 
колегією верховного Суду СРСР 9 березня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 9 березня 1937 р. у Москві. 
Реабілітований 31 березня 1956 р.

лобаЧ казимир адамович, народився 
1893 р. у с. бесяди вілейського пов. вілен-
ської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Майстер 
майстерні Харківського аптекоуправління. 
заарештований 26 квітня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і за розпоря-
дженням наркома внутрішніх справ УРСР І. 
М. Леплевського від 31 серпня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
затверджений до розстрілу. Розстріляний 
3 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
11 листопада 1958 р.

лобковський абрам самійлович, на-
родився 1883 р. у м. вітебськ вітебської губ. 
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єврей, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Головний бухгал-
тер ХМІ. заарештований 17 червня 1937 р. за 
підривну роботу на будівництві Донводопро-
воду (ст. 547 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 31 жовтня 1937 р. 
(статті 547 через ст. 20, 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 15 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 5 років і конфіскацією 
майна. Реабілітований 31 грудня 1939 р.

лобода григорій степанович, народився 
1917 р. у с. Хорошеве Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Хороше-
ве Харківської приміської зони. Робітник 
ХЦТ. заарештованим не був, під слідством 
Спв УДб ХОв НКвС з 16 березня 1935 р. 
за поширення к.-р. пісні про челюскінців 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 8 червня 1935 р. засуджений 
на 2 роки позбавлення волі у зМУ. Термін 
покарання відбував у Дмиттабі. Ухвалою ко-
місії приватної амністії від 25 лютого 1937 р. 
застосована приватна амністія. Реабілітова-
ний 21 квітня 1994 р.

лобойко степан іванович, народився 
1913 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у с. петрівка 
Гросулівського р-ну Одеської обл. Черво-
ноармієць 17-го окремого хімічного взводу 
Тираспольського укріпрайону. заарештова-
ний 20 липня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом 6-го стріл. корпусу КвО 11 жовтня 
1937 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 29 квітня 1940 р. строк ув’язнення 
знижено до 4 років з пораженням у правах 
на 2 роки. На 1993 р. проживав у с. Козача 
Лопань Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Реабілітований 26 серпня 1993 р.

логвин іван сергійович, народився 
1914 р. у с. бориспіль переяславського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, позапарт., у 1930—1931 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Києві. Студент ХФЕІ. 
заарештований 7 травня 1935 р. за націо-
налістичні та к.-р. помисли і зв’язок з роз-
стріляним терористом (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 22 листопада 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 68 КК УСРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у бурейтабі. звільнений з-під варти 
7 травня 1940 р. У 1944—1945 рр. служив 

у РСЧА. заарештований 7 березня 1950 р. на 
підставі ст. 2 Указу президії верховної Ради 
СРСР «про карну відповідальність за розкра-
дання державного та суспільного майна» від 
4 червня 1947 р., рішення в справі відсутнє. 
заарештований 27 березня 1950 р. УМДб по 
Київській обл. за статтями 5410, 5411 КК УРСР 
і військовим трибуналом КвО 2 січня 1951 р. 
(статті 541 п. «б», 5410 ч. 1 КК УРСР) засу-
джений на 25 років позбавлення волі з пора-
женням у правах на 5 років та конфіскацією 
майна. Термін покарання відбував в Озерно-
му вТТ. згідно з Указом президії верховної 
Ради СРСР «про амністію радянських грома-
дян, які співробітничали з окупантами в пері-
од великої вітчизняної війни 1941—1945 рр.» 
від 17 вересня 1955 р. термін покарання зни-
жено вдвічі. звільнений з-під варти 31 липня 
1956 р., виїхав до Станіславської обл., але за 
постановою президії верховної Ради СРСР 
від 26 грудня 1958 р. за тяжкістю скоєного 
злочину підлягав негайному арешту і етапу-
ванню до вТТ з подальшим відбуванням 
строку покарання. з 30 травня 1959 р. термін 
покарання відбував у Дубровтабі, на березень 
1962 р. утримувався у вТТ у Мордовській 
АРСР. Реабілітований 11 березня 1990 р.

логвиненко дмитро федорович, на-
родився 1902 р. у с. басань Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, у 1925—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Член лінійного 
суду півд. залізниці. заарештований 12 січня 
1937 р. ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
за саботаж судово-каральної політики: сис-
тематично виносив виправдувальні вироки 
у справах к.-р. злочинців, позазаконно збе-
рігав зброю (статті 547, 5410 ч. 1, 5414, 196 
КК УРСР), 9 серпня 1938 р. обвинувачення 
перекваліфіковано на статті 97, 196 КК УРСР 
і 11 грудня 1938 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито ухвалою 
верховного Суду СРСР від 8 лютого 1939 р. 
(ст. 5 КпК УРСР).

логвиненко максим опанасович, на-
родився 1901 р. на хут. Озерний вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, член вКп(б). проживав у с. Се-
менівка Семенівського р-ну Харківської обл. 
Уповноважений заготівельного комітету. за-
арештований 5 жовтня 1935 р. за ст. 546 КК 
УСРР, справу закрито Харківським облпроку-
рором у спецсправах 31 березня 1936 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УСРР).

логинов володимир федорович, на-
родився 1897 р. у с. Іванівка Трубчевського 
пов. Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
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середня, у 1917—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Управитель тресту «Кокс». 
заарештований 29 липня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 березня 1937 р. (статті 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 9 березня 1937 р. 
[у Києві]. Реабілітований 22 травня 1958 р.

лоЖников леонід олексійович, наро-
дився 1913 р. у с. Комарівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт., у 1928 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
Харківського асфальто-бетонного заводу. за-
арештований 3 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 19 липня 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ. Реабілі-
тований 31 липня 1991 р.

лоЗинський Рафаїл михайлович, 
народився 1902 р. у м. Цюріх, Швейцарія. 
Українець, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Старший інженер 
Шахтобуду. заарештований 28 липня 1937 р. 
як к.-р. фашистської української організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і за розпоряджен-
ням наркома внутрішніх справ УРСР І. М. 
Леплевського від 31 серпня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
затверджений до розстрілу. Розстріляний 
3 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
9 травня 1958 р.

лоЗка іван васильович, народився 
1911 р. у с. Копищі Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. безмятежне 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Карла Маркса. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку виселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 4 вересня 1936 р. 
за антирад. агітацію та терористичні настрої 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
1 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 30 грудня 1936 р. 
вирок скасовано, справу повернено на новий 
розгляд суду і Харківським облсудом 28 люто-
го 1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 14 листо-
пада 1938 р. вирок Харківського облсуду ска-
совано, справу повернено на новий розгляд зі 
стадії попереднього слідства. військовим три-
буналом ХвО 4 жовтня 1939 р. (ст. 548 через 
ст. 19 КК УРСР) засуджений на 6 років по-

збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 16 грудня 1991 р.

лоЗовий євтей семенович, народився 
1902 р. у с. щеняче Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. введенка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. ветеринарний санітар 
радгоспу ім. Чапаєва. заарештований 7 черв-
ня 1937 р. за шкідницьку діяльність у радгос-
пі (ст. 547 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
16 травня 1958 р.

лоЗовий конон платонович, народився 
1899 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Києві. Ме-
ханік друкарської машини радіотелеграфного 
агентства України. заарештований 19 лютого 
1937 р. за зв’язки зі шпигунами (ст. 546 ч. 1 
через ст. 20 КК УРСР) і військовим трибуна-
лом ХвО 21 червня 1937 р. (ст. 546 ч. 1 через 
ст. 17 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у в’язниці з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у вТТ при Управлінні автотранспорту 
Дальбуду на Колимі. звільнений достроково 
у 1946 р. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 7 червня 1950 р. за шпигунські 
зв’язки і участь в антирад. групі висланий на 
поселення у р-н Колими на Далекій півночі. 
Реабілітований 30 березня 1959 р.

лойко федір спиридонович, народився 
1902 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
пожежник журавлівських бараків Хпз. за-
арештований 29 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 8 лютого 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

ломанов пантелій петрович, народив-
ся у с. плехово Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта вища, член вКп(б) з 1922 р. 
проживав у Харкові. викладач 2-ї прикор-
донної школи НКвС. заарештований 17 лю-
того 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), справу закрито військовим три-
буналом прикордонних і внутрішніх військ 
охорони УСРР 28 червня 1935 р. (статті 4 п. 
«д», 347 КпК УСРР).

ломановський макар андрійович, 
народився 1902 р. у с. Коропове зміївсько-
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го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Коропове зміївського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «промінь». заарештова-
ний 3 червня 1936 р. за к.-р. роботу, спря-
мовану на розвал колгоспу, поширення к.-р. 
анекдотів та глузування з стахановців (ст. 5410 
КК УСРР), [2 квітня] 1937 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу за-
крито зміївським Рв НКвС 26 квітня 1937 р. 
(статті 197 ч. 2, 198 КпК УРСР).

ломовцов микола тихонович, наро-
дився 1900 р. у м. Катеринослав Катеринос-
лавської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Машиніст паровозного депо ст. Ізюм пів-
нічно-Донецької залізниці. заарештований 
14 січня 1936 р. за службу у війську петлюри 
та приховання минулого при вступі до партії 
(ст. 5413 КК УСРР), справу закрито Оп Тв 
ГУДб НКвС ст. Ізюм 16 березня 1936 р. за 
недоведеності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

лопЧак василь григорович, народився 
1902 р. у с. підгайці [Тернопільського окр.] 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Хпз. заарештований 26 квітня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. помер в ув’язненні. Реабілітований 
27 вересня 1961 р.

лосяков (лисяков) іван степанович, 
народився 1908 р. у с. Чемоданівка пен-
зенської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1929 р. член вЛКСМ, 
у 1932 р. член вКп(б). проживав у с. віль-
шани Дергачівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 30 квітня 
1937 р. як член к.-р. терористичної органі-
зації, за крадіжку вибухових матеріалів та 
виготовлення гранат (статті 5410, 5411, 196 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 серпня 1937 р. за підго-
товку теракту винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 18 липня 1995 р.

лотков омелян сидорович, народився 
1901 р. на хут. Мазепино Новооскольського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1923—1927 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інструктор 
ХбФ. заарештований 12 вересня 1936 р. за 

к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
11 березня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 7 вересня 1992 р.

лохвицький володимир петрович, на-
родився 1873 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. Росіянин, із дворян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. за-
ступник начальника 3-ої вагонної дільниці ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
23 грудня 1936 р. як член к.-р. підривної 
організації на півд. залізниці та шкідництво 
(статті 5411, 5630 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 2 січня 
1938 р. (статті 548, 549, 5411, 5413 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 3 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 березня 1958 р.

лохманюк семен гнатович, народився 
1905 р. у с. піщатинці Кременецького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
в’язень Харківської в’язниці. Нарсудом [Но-
вобаварського р-ну] м. Харкова 19 січня 1936 р. 
(ст. 147 КК УСРР) позбавлений волі на 1,5 
роки. заарештований 1 червня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 5 серпня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 9 жовтня 1964 р.

лоше вольфганг вальтерович, народив-
ся 1904 р. у м. Царицин Царицинського пов. 
Саратовської губ. Француз, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1929—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер заводу 
«Світло шахтаря». заарештований 26 лютого 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 серпня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Ухтпечтабі та воркутта-
бі. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

лУговський василь федорович, на-
родився 1904 р. у м. бобровиця Козелецького 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у минулому член 
вКп(б). Служив у Харкові. Командир взводу 
164-го полку НКвС, лейтенант. заарешто-
ваний 27 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом прикордонної та внутрішньої охорони 
УРСР по Харківській обл. 5 жовтня 1937 р. 
(ст. 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років і позбавленням військового 
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звання «лейтенант». Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Справу закрито ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
5 квітня 1940 р.

лУЗанов леонід васильович, народився 
1900 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, кандидат у члени вКп(б). про-
живав у с. Сенькове Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. Директор Сеньківської МТС. 
заарештований 10 січня 1935 р. за розвал 
МТС, зрив ремонту тракторного парку, не-
дбалість, що призвела до пожежі в майстер-
нях (статті 5410, 5414 КК УСРР), і спецколе-
гією Харківського облсуду 25 червня 1935 р. 
(статті 5411, 547 КК УСРР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років з конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою Найвищого Суду УСРР від 
17 жовтня 1935 р. вважався засудженим за 
ст. 100 ч. 1 КК УСРР на 5 років позбавлення 
волі без позбавлення прав.

лУкашенко степан данилович, наро-
дився 1901 р. у с. Одринка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Одринка Но-
воводолазького р-ну Харківської обл. Комірник 
харківського заводу ім. Леніна. заарештований 
3 квітня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 25 червня 1937 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

лУкашов дмитро михайлович, наро-
дився 1892 р. на хут. варваровка богучарсько-
го пов. воронезької губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931 р. канди-
дат у члени вКп(б). проживав на хут. Гіркий 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 28 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 травня 1989 р.

лУкашов кузьма павлович, народив-
ся 1886 р. у с. Кошарка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кислівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
Кислівського радгоспу. У 1930 р. розкуркуле-
ний. У 1933 р. Харківським облсудом (ст. 5410 
КК УСРР) засуджений на 8 років позбав-
лення волі. заарештований 28 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 

19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 березня 1989 р.

лУкУтін костянтин леонтійович, наро-
дився 1890 р. у с. Êлåòêè Рязанської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1921 р. проживав у с. володимирів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник лісокомбінату. заарештований 7 лю-
того 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 15 квітня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де помер 5 лютого 1939 р. Реабілітований 
7 грудня 1993 р.

лУк’яненко михайло ничипорович, 
народився 1910 р. на хут. Новософіївка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. Новософіївка богодухівського 
р-ну Харківської обл. Робітник Уляновсько-
го бурякорадгоспу. заарештований [23] січня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УСРР), а 1 червня 1935 р. богодухівським Рв 
НКвС запобіжний захід змінений на підпис-
ку про невиїзд, рішення в справі відсутнє.

лУньов михайло васильович, народив-
ся 1880 р. у с. биканове Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Осикове Лоз-
но-Олександрівського р-ну Сталінської обл. 
бригадир 3-ї контори кооперативної артілі 
грабарів «Рембуд». заарештований 27 жовтня 
1934 р. за розкрадання державного майна 
(постанова ЦвК і РНК СРСР «про охорону 
майна державних підприємств...» від 7 серпня 
1932 р.) і спецколегією дорожнього суду Мос-
ковсько-Донбаської залізниці 4 квітня 1935 р. 
(ст. 587 з санкції ст. 582 КК РСФРР) засудже-
ний на 7 років позбавлення волі у вТТ з кон-
фіскацією особистого майна. Реабілітований 
13 липня 1995 р.

лУпан микола данилович, народився 
1911 р. у с. зорянське Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник ХТз. заарештований 5 грудня 1934 р. за 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 2 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
20 січня 1935 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі. Реабілітований 20 жовтня 1994 р.

лУпивовк степан якимович, народився 
1896 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Дергачівського р-ну Харківської обл. 
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безробітний, у минулому стрілочник ст. Ко-
зача Лопань півд. залізниці. заарештований 
9 серпня 1936 р. за антирад. агітацію, поширен-
ня провокаційних чуток к.-р. змісту, наклепи 
на вождів партії та уряду (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 17 жовтня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 21 грудня 1992 р.

лУпиРенко олексій лаврентійович, на-
родився 1888 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з міщан, осві-
та середня, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. бухгал-
тер дитячого містечка. заарештований 13 лю-
того 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 22 листопада 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 16 січня 1990 р.

лУР’є ісак соломонович, народився 
1895 р. у м. Чернігів Чернігівської губ. єврей 
із службовців, освіта вища, позапарт., у 1919—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Асистент кафедри гігієни 1-го ХМІ та лікар 
хлібозаводу № 4. заарештований 29 серпня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської органі-
зації та антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 січня 1937 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у воркуттабі, пів-
нічзалізничтабі, печортабі. звільнений з-під 
варти 24 листопада 1944 р. працював за віль-
ним наймом у печортабі. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 10 жовтня 1951 р. 
за троцькістську діяльність висланий на посе-
лення до Комі АРСР під нагляд органів МДб. 
звільнений від заслання 17 травня 1954 р. на 
підставі Указу президії верховної Ради СРСР 
«про амністію» від 27 березня 1953 р. На 
1956 р. проживав у м. ворошиловград воро-
шиловградької обл. Реабілітований 30 грудня 
1955 р. і 11 січня 1993 р.

лУт іван йосипович, народився 1908 р. 
у с. Рубанка Конотопського пов. Чернігів-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, у 1932—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у сел. Краснокутськ Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Інструктор Краснокут-
ської райпартшколи. заарештований 23 січня 
1937 р. полтавським міськвідділом НКвС під 
час навчання у полтавській райпартшколі за 
схвалення троцькізму та терористичні тенден-
ції щодо вождів партії (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 28 травня 1937 р. за-

суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. звільнений 
з ув’язнення у 1940 р. брав участь у великій 
вітчизняній війні. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 31 грудня 1952 р. як со-
ціально небезпечний елемент висланий на 
10 років до Новосибірської обл. Реабілітова-
ний 29 листопада 1954 р.

лУценко степан іванович, народився 
1908 р. у с. Стадня Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Студент ХДУ. заарештований 13 грудня 
1934 р. як член к.-р. угрупування та терорис-
тичні тенденції (статті 548, 5411 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
Укрвійськокругу 20 лютого 1935 р. (статті 54 

через ст. 17, 548 КК УСРР за санкцією ст. 54 
ч. 2 КК УСРР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Термін покарання відбував у білбалт-
табі на ст. Медвежа Гора Кіровської залізниці, 
Норільтабі у м. Норільськ Красноярського 
краю. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 26 грудня 1951 р. висланий на по-
селення до Красноярського краю під нагляд 
органів МДб. У 1956 р. проживав у м. Но-
рільськ. працював на шахті № 15. Реабіліто-
ваний 26 листопада 1957.

лУцкевиЧ марко денисович, народив-
ся 1882 р. у м. Ковель Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., до 1920 р. член 
УпСР, у 1920—1924 рр. член КпзУ. прожи-
вав у Харкові. без певних занять. заарештова-
ний 28 лютого 1935 р. як член УвО, зв’язки 
з редакціями закордонних українських видав-
ництв, написання листів антирад. характеру 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 19 вересня 
1936 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 16 червня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 8 травня 1938 р. Реабілітований 1 лис-
топада і 14 серпня 1989 р.

лУцьківський микола григорович, 
народився 1906 р. у с. бунаківка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ХТз. заарештований 14 серп-
ня 1936 р. за шкідницьку роботу (ст. 75 ч. 2 
КК УСРР) і Харківським облсудом 14 травня 
1937 р. (ст. 547 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки і конфіскацією особистого 
майна. Реабілітований 27 лютого 1967 р.
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лУЧеР євген густавович, народився 
1905 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове життя». заарешто-
ваний 1 березня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської диверсійної організації (статті 549 через 
ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 
542 через ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) 
засуджений на 10 років позбавлення волі 
у в’язниці з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. помер в ув’язненні. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

лУЧеР микола густавович, народився 
1894 р. у колонії Дубове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Нестеліївка Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Рахівник кол-
госпу «Нове життя». У 1930 р. під слідством 
ДпУ УСРР за к.-р. діяльність. заарештований 
5 січня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації та антирад. діяльність (статті 549 
через ст. 17, 5410, 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 541 
п. «а», 5411, 542 і 549 через ст. 17 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

лУЧка петро ничипорович, народився 
1887 р. у м. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Качалівка Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
заарештований 7 вересня 1936 р. за к.-р. 
розкладницьку роботу серед колгоспників 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 28 січня 1937 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

львовський григорій іудович, наро-
дився 1906 р. у с. братолюбівка єлисаветград-
ського пов. Херсонської губ. єврей, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
завідувач складу 5-ї взуттєвої фабрики. за-
арештований 25 серпня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Розстріляний 2 січня 1938 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 25 грудня 1937 р. Реа-
білітований 21 жовтня 1960 р. і 6 грудня 1973 р.

любаРський анатолій якович, наро-
дився 1890 р. у слоб. Коломийчиха Катери-
нославської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Артист державної опери. заарешто-
ваний 8 липня 1937 р. як член к.-р. шпигун-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

любаРський валер’ян симонович, на-
родився 1879 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, із дворян, освіта вища, позапарт. завід-
увач техвідділу Гумотресту. заарештований 
16 червня 1937 р. як член к.-р. групи та к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1989 р.

любаРський володимир симонович, 
народився 1887 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, із дворян, освіта середня, позапарт. 
Автотехнік Харківського поштамту. зааре-
штований 16 червня 1937 р. як член к.-р. гру-
пи та к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1989 р.

любаРський ілля мойсейович, наро-
дився 1911 р. у м. Кременчук Кременчуцько-
го пов. полтавської губ. єврей, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ, у 1932—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інженер ХНДІМ. заарешто-
ваний 21 серпня 1936 р. за приховування від 
партії своєї минулої участі в троцькістській 
організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 15 січ-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував в Ухтіжемтабі, 
воркуттабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 19 лютого 1940 р. термін по-
карання обмежено вже відбутим. після звіль-
нення проживав у м. Коломна Московської 
обл., працював на машинобудівному заводі. 
У 1946 р. переїхав до Харкова, до 1965 р. 
працював завідувачем лабораторії заводу ім. 
Малишева, потім керівником відділу ФТІНТ, 
отримав ступень доктора технічних наук. Реа-
білітований 19 січня 1968 р.

любаРський микола сергійович, наро-
дився 1892 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослужи-
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телів, освіта незакінчена вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Учитель школи Охмадиту. за-
арештований 3 листопада 1936 р. як член к.-р. 
терористичної групи (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і військовим трибуналом ХвО 10 травня 1937 р. 
(статті 5411, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 11 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1958 р.

любашев андрій федотович, народився 
1888 р. у с. Шенгути Тетюського пов. Ка-
занської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, до 1936 р. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Майстер гончарного цеху ІзОС. заарештова-
ний 15 вересня 1936 р. за к.-р. троцькістські 
настрої (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 5 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 20 квітня 1990 р.

любаЩенко аврам євграфович, на-
родився 1882 р. у с. Ков’яги валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. покоти-
лівка півд. залізниці. Дорожній майстер. заа-
рештований 3 лютого 1935 р. Тв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. залізниці за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
19 травня 1935 р. виправданий за недоведенос-
ті обвинувачення зі звільненням з-під варти.

любЧенко павло васильович, наро-
дився 1898 р. у с. пересічна Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1926 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Кочегар 
СШ № 110. заарештований 4 березня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 9 червня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

любЧик йосиф абрамович, народив-
ся 1913 р. і проживав у Харкові. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт. Студент-
дипломник ХІЕІ. заарештований 15 січня 
1937 р. як член к.-р. фашистської організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УРСР), а 27 квітня 
1937 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито УДб ХОУ НКвС 
3 червня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
з анулюванням підписки про невиїзд.

люстін ісак йосифович, народився 
1910 р. у с. Новополтавка Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Директор 2-го ХЦз. заарештований 

6 березня 1937 р. за приховування участі у де-
цистській організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 травня 1937 р. попереднє ув’язнення 
зараховано у термін покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 16 жовтня 1989 р.

люшня григорій матвійович, народив-
ся 1888 р. на хут. Шопин Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Експедитор Госпторгу. У 1926 р. під слідством 
ДпУ УСРР за к.-р. діяльність. заарештований 
9 травня 1937 р. як член к.-р. української на-
ціонал-фашистської організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківської обл. від 20 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
До 1940 р. відбував термін покарання у бам-
табі у м. Свободний Хабаровського краю, до 
1943 р. у північзалізничтабі. звільнений з-під 
варти 13 листопада 1943 р. у зв’язку з хворо-
бою. помер 6 липня 1944 р. у м. Токмак Кир-
гизької РСР. Реабілітований 4 березня 1960 р.

лясковський антон йосифович, наро-
дився 1892 р. у с. Кам’яний брід Київської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. водяне близнюківського р-ну 
Харківської обл. завгосп колгоспу ім. Леніна. 
заарештований 30 серпня 1935 р. за антирад. 
агітацію і навмисне знищення с.-г. реманенту 
(статті 5410, 75 ч. 2 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 9 березня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 99 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 31 січня 1992 р.

ляхов герман васильович, народив-
ся 1914 р. на ст. Муравйово-Амурська Усу-
рійської залізниці. Росіянин, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
3 березня 1937 р. як член к.-р. групи молоді 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1937 р. (статті 546, 548 через ст. 17, 549, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 21 лютого 1958 р.

ляЧек петро олександрович, народився 
1905 р. у с. відомля брестського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1925—1930 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Начальник 
штабу ппО ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
заарештований 24 вересня 1936 р. за шпи-
гунство, к.-р. агітацію та надання неправди-
вих анкетних даних (статті 546, 5410, 180 ч. 2 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 9 січня 
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1937 р. (статті 5410, 99, 180 ч. 2 КК УСРР) за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
верховного суду СРСР від 16 лютого 1937 р. 
вирок скасовано, справу направлено на дослі-
дування. військовим трибуналом ХвО 25 лип-
ня 1937 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покаран-
ня відбував у м. Магадан. після звільнення 
з-під варти проживав у м. Мелітополь запо-
різької обл. Реабілітований 26 липня 1961 р.

ляшенко олександр корнійович, наро-
дився 1906 р. у с. Савинки Сосницького пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у м. Сімферополь 
Кримської АСРР. Доцент Кримського педін-
ституту. заарештований 27 серпня 1934 р. як 
член к.-р. організації (статті 548, 5410 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
15 грудня 1934 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 
КК УСРР) засуджений до вМп з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 17 грудня 
1934 р. у Києві. Реабілітований 11 лютого 1960 р.

ляшенко самійло федотович, наро-
дився 1906 р. у с. петропавлівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. петро-
павлівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу ім. Леніна. заарештований 
15 квітня 1937 р. за к.-р. троцькістські погля-
ди, наклепи на адресу т. Сталіна (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 16 серпня 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 20 липня 1992 р.

ляшко іван микитович, народився 
1900 р. у с. богодарівка Лохвицького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1922 р. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Рахівник вРп ХТз. 
заарештований 4 квітня 1935 р. за антирад. 
антисемітську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411, 
542 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 1 липня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412, 
5621 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 29 січня 1992 р.

м

маєвський микола Захарович, наро-
дився 1899 р. у с. Ошитків Київської губ. 
Українець, із службовців, освіта незакінче-
на вища, позапарт., у 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Референт Хар-
ківського облплану. заарештований 16 лю-
того 1937 р. як член к.-р. шкідницької ор-
ганізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1958 р.

маЖУга петро семенович, народився 
1895 р. у с. Новомихайлівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на ст. Лозова півд. залізниці. Робітник 5-ї 
буддільниці ст. Лозова. У 1932 р. нарсудом 
Лозівського р-ну (статті 582, 752 КК УСРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі. за-
арештований 29 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 18 червня 1958 р.

маЗанов костянтин федорович, наро-
дився 1909 р. у м. Миколаїв Херсонського 
пов. Херсонської губ. Росіянин, з робітників, 

освіта вища, позапарт., у 1925—1936 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Асистент та ас-
пірант Українського фінансово-економічного 
інституту. заарештований 7 березня 1936 р. як 
член антипартійної групи (статті 5410, 5411 КК 
УСРР), після завершення слідства направле-
ний до Києва і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 15 липня 1937 р. (статті 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
Термін покарання відбував у Крастабі та пів-
нічзалізничтабі. На 1949 р. проживав у м. за-
поріжжя запорізької обл. Начальник відділу 
організації праці будуправління «півддомна-
ремонт». заарештований 5 жовтня 1949 р. як 
член к.-р. терористичної організації «Робітни-
ча опозиція» (статті 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 19 квітня 1950 р. висланий на посе-
лення до Красноярського краю. На поселенні 
перебував у сел. Усть-порт Красноярського 
краю. Реабілітований 20 червня 1956 р.

маЗанов федір петрович, народився 
1883 р. у Москві. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1900—1922 рр. 
член РСДРп(м). проживав у Харкові. при-
ймальник Хпз. У 1922—1924 рр. перебу-
вав на засланні у Туркестані. заарештований 
22 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
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КК УСРР) і Харківським облсудом 27 лютого 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

маЗепа андрій миколайович, народив-
ся 1899 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
поденник. заарештований 23 жовтня 1935 р. 
за к.-р. агітацію та висловлювання терорис-
тичних тенденцій щодо комуністів (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 29 січня 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 8 серпня 1990 р.

маЗепа олексій Романович, народив-
ся 1896 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 24 лип-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 14 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Хабаровському краї. Роз-
стріляний 4 серпня 1938 р. у м. Хабаровськ за 
ухвалою трійки УНКвС по Далекосхідному 
краю від 31 березня 1938 р. Реабілітований 
6 квітня 1956 р. і 29 червня 1989 р.

маЗУРкевиЧ теофіл францович, наро-
дився 1873 р. у с. плещин заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Дар-Надежда Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Тесля 
радгоспу ім. паризької комуни в с. вовківка 
Кегичівського р-ну. У 1931 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
30 квітня 1933 р. (статті 546, 5410 КК УСРР) 
висланий до Казахстану на 3 роки. У 1935 р. 
в адміністративному порядку виселений 
з прикордонної смуги. заарештований 9 лис-
топада 1935 р. за антирад. діяльність (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
22 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував у Сибтабі. Реабілітований 
14 жовтня 1992 р.

майбоРода іван микитович, народив-
ся 1917 р. у с. протасівка Черкаського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Учень Харківського технікуму промис-
лового транспорту. заарештований 4 березня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 

КК УРСР) і Харківським облсудом 26 травня 
1938 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину.

майєР альберт фрідріхович, народився 
1892 р. у колонії берлін-Кокштейн Феодосій-
ського пов. Таврійської губ. Німець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
пастор лютерансько-євангельської кірхи. за-
арештований 27 вересня 1936 р. за к.-р. на-
ціоналістично-фашистську агітацію та зв’язок 
із закордонними організаціями, консульством 
Німеччини (статті 544, 5410 ч. 2 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 червня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Реабілітова-
ний 20 жовтня 1989 р.

майєР Рудольф якович, народився 
1904 р. у с. Мешень перекопського пов. Тав-
рійської губ. Німець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Інженер заво-
ду «Світло Шахтаря». заарештований 3 верес-
ня 1936 р. як керівник к.-р. націоналістичної 
організації (статті 544, 5411 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 25 травня 1937 р. 
(статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 
31 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
30 травня 1957 р.

майоРов омелян іванович, народився 
1883 р. у с. Стародубцево Орловського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
валід. заарештований 5 червня 1937 р. Оп Тв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці за 
антирад. агітацію, влаштування опору під час 
затримання (статті 5410 ч. 1, 71 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 29 липня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 19 квітня 1994 р.

майоРов яків григорович, народився 
1906 р. і проживав у Харкові. єврей, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт., до 1929 р. член 
вЛКСМ. Інструктор відділу фізичної підго-
товки РСМ. заарештований 25 липня 1936 р. 
як член к.-р. організації троцькістів на ХЕМзі 
у 1927 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. Ухвалою 
трійки при УНКвС по Далекосхідному краю 
від 31 травня 1938 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
На 1957 р. проживав у сел. Омчак Магадан-
ської обл. Реабілітований 25 червня 1956 р.
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майстРенко іван васильович, на-
родився 1899 р. у с. Опішня зіньківського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, у 1919—1921 рр. член УКп, 
у 1925—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Учитель трудшколи № 39. зааре-
штований 16 грудня 1936 р. як член бороть-
бистської троцькістсько-терористичної орга-
нізації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 26 травня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 9 червня 1992 р.

майстРенко петро васильович, наро-
дився 1890 р. у с. Опішня зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у с. погарщина 
петрово-Роменського р-ну Харківської обл. 
помічник директора з навчальної частини 
Старо-Мерчанського с.-г. технікуму. зааре-
штований 21 лютого 1937 р. к.-р. погляди на 
сільське господарство (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 верес-
ня 1937 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
помер 1954 р. у сел. Старий Мерчик валків-
ського р-ну Харківської обл. Реабілітований 
30 грудня 1965 р.

макайда василь миколайович, наро-
дився 1875 р. у с. пузиківка Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Конюх торгового відділу НКвС. за-
арештований 20 червня 1936 р. як сектант 
і антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 9 жовтня 
1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 17 червня 1992 р.

макаРенко анатолій петрович, наро-
дився 1908 р. у с. Ков’яги валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ков’яги 
валківського р-ну Харківської обл. вантаж-
ник ст. Харків-Тов. півд. залізниці. зааре-
штований 30 липня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бамтабі. 
Справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
14 листопада 1939 р. за відсутності складу зло-
чину (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

макаРенко григорій якович, народив-
ся 1906 р. у міст. Устивиця Миргородського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 

освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Студент ХДУ. заарештований 
5 квітня 1936 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УСРР) і військовим трибуна-
лом ХвО 5 жовтня 1936 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ. помер 
16 березня 1953 р. в сел. Усть-Омчуг Хабаров-
ського краю. Реабілітований 26 грудня 1957 р.

макаРенко климентій миколайович, 
народився 1886 р. у слоб. Ровеньки Остро-
гозького пов. воронезької губ. Українець, із 
службовців, освіта середня спеціальна, поза-
парт., у 1903—1906 рр. член партії соціалістів-
революціонерів. проживав у Харкові. Началь-
ник контори ст. Харків-Тов. півд. залізниці. 
У 1922 р. заарештований органами ДпУ як 
колишній есер, рішення в справі відсутнє. 
заарештований 29 липня 1937 р. як колишній 
есер та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 16 жовтня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 8 років тю-
ремного ув’язнення з пораженням у правах на 
5 років. помер 5 жовтня 1938 р. в ув’язненні 
у Магаданській обл. Реабілітований 23 берез-
ня 1962 р.

макаРенко сергій миколайович, на-
родився 1904 р. у с. вирівка Конотопського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Художник майстерні 
Харківського інституту комуністичної освіти. 
заарештований 31 березня 1935 р. за те, що 
під час підготовки виставки в раму з написом 
«Сталін» вставив портрет Гітлера (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і 20 квітня 1936 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
не завершено.

макаРов борис михайлович, народився 
1905 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1922—1928 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. завідувач сек-
ції замовлень Хпз. заарештований 26 лип-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 23 вересня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

макаРов михайло миколайович, на-
родився 1909 р. у м. бєлгород бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Місце роботи невідоме. Нарсудом Чер-
вонобаварського р-ну м. Харкова 26 вересня 
1935 р. (статті 150, 170 п. «в» КК УСРР) 
позбавлений волі на 2 роки. Термін пока-
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рання відбував у Лебединській в’язниці. за-
арештований 10 березня 1936 р. за вислов-
лювання к.-р. поглядів на вбивство т. Кірова 
і стахановський рух (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 9 травня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Ухвалою спецколегії верховного 
Суду УСРР від 27 червня 1936 р. вирок скасо-
вано, а справу направлено на новий судовий 
розгляд. Спецколегією Харківського облсуду 
5 листопада 1936 р. засуджений на 4 роки 
у вТТ з пораженням у правах на 2 роки, на 
підставі ст. 45 ч. 2 КК УСРР визначено строк 
покарання 6 років позбавлення волі. Ухва-
лою спецколегії верховного Суду УСРР від 
11 грудня 1936 р. попередній вирок змінено, 
строк покарання визначено 4 роки 11 місяців 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

макаРЧУк (макарук) микола дмитро-
вич, народився 1892 р. у с. зелене Надвір-
нянського пов. провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Дезінфектор санінспекції ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 23 лип-
ня 1937 р. за к.-р. пропаганду і терористичні 
наміри (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 14 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
24 серпня 1967 р.

макеєнко петро якимович, народив-
ся 1879 р. у с. зимниця Смоленського пов. 
Смоленської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІпРз. заарештова-
ний 30 липня 1937 р. за антирад. та к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

макєєв михайло іванович, народився 
1902 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, соціальне походження не-
відоме, освіта початкова, позапарт., у 1929—
1931 рр. член вКп(б). проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Складач 
друкарні Ізюмської міськради. заарештова-
ний 23 грудня 1934 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 19 лютого 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітований 22 липня 1994 р.

макєєв петро михайлович, народився 
1909 р. у с. Рог єлецького пов. Орловської 

губ. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Хпз. заарештований 8 травня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

макієнко (мокієнко) сергій іванович, 
народився 1901 р. у с. Соколів зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. бригадир 
ХЕМз. заарештований 31 липня 1937 р. за 
приховування куркульського походження під 
час вступу до партії, гуртування навколо себе 
«незадоволених» та к.-р. роботу серед них 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Хабаровському краї. 
Реабілітований 10 серпня 1956 р.

маковецький григорій данилович, 
народився 1889 р. у с. Новоолександрівка 
вовчанського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новоолександрівка печенізь-
кого р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Соціалістична Харківщина». заарештований 
31 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 1 листопада 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. військовим трибуналом 
300-ї стріл. дивізії 7 квітня 1942 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. військовим трибуналом Ста-
лінського фронту 22 липня 1942 р. розстріл 
замінено на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Реабілітований 
18 жовтня 1990 р.

макРУшин олександр олексійович, 
народився 1909 р. у с. піски Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1930 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Сту-
дент ХДУ. заарештований 15 лютого 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 трав-
ня 1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 29 грудня 1989 р.

максименко костянтин павлович, 
народився 1893 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Робітник ХбФ. заарештований 25 ве-
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ресня 1936 р. як один з керівників к.-р. 
організації (статті 548, 5410, 5411 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 липня 1958 р.

максименко микола лукич, наро-
дився 1892 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник Куп’янської механічної май-
стерні. заарештований 5 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

максимець василь васильович, наро-
дився 1894 р. у с. багринівці Літинського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1919 рр. член 
УСДРп. У 1924 р. під слідством вінницького 
окрвідділу ДпУ як член к.-р. націоналістич-
ної організації, справу закрито. проживав 
у Харкові. Інспектор Харківського облзему-
правління. заарештований 27 липня 1937 р. 
як член антирад. партії УСДРп та к.-р. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі, де помер 10 жовтня 1941 р. Реабілі-
тований 3 липня 1989 р.

максимовський данило софроно-
вич, народився 1899 р. у с. Мар’їне богоду-
хівського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мар’їне богодухівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. заарештований 20 берез-
ня 1937 р. за к.-р. вислови і к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 15 жовтня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

макУха денис петрович, народився 
1866 р. на хут. Співаківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Спі-
ваківка Савинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 31 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

малафій іван петрович, народився 
1904 р. у с. велика писарівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Керівник кафедри с.-г. 
виробництва Комуністичного університету ім. 
Артема. заарештований 22 січня 1937 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. після відбуття терміну по-
карання проживав у с. Іжма Іжемського р-ну 
Комі АРСР. викладач Іжемського зоовете-
ринарного технікуму. заарештований 9 бе-
резня 1949 р. як член антирад. угрупування 
в минулому і антирад. агітацію (ст. 5810 ч. 1 
КК РРФСР), справу не завершено. Реабіліто-
ваний 19 жовтня 1956 р.

малаховська-налімова олексан-
дра никанорівна, народилася 1905 р. у м. Хар-
бін, Китай. Росіянка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала у Харкові. Ра-
хівник головного складу Управління півден-
ної залізниці. заарештована 29 квітня 1935 р. 
як член к.-р. організації (статті 544, 80 через 
ст. 17 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 27 вересня 1935 р. по-
збавлена волі у вТТ на 3 роки. Термін пока-
рання відбувала на ббК у Медвежогорському 
р-ні Карельської АРСР. Трійкою при НКвС 
Карельської АРСР 9 вересня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00447 від 30 липня 1937 р.) ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляна 20 ве-
ресня 1937 р. в урочищі Сандармох на 16-му 
км від м. Медвежогорськ Карельської АРСР. 
Реабілітована 22 червня і 12 квітня 1989 р.

малевська ганна олександрівна, на-
родилася 1899 р. і проживала у Харкові. Росі-
янка, із службовців, освіта середня, позапарт. 
Домогосподарка. У 1918 р. під арештом у ЧК 
як сестра білогвардійського офіцера. зааре-
штована 27 квітня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 16 липня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджена на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
вана 15 червня 1990 р.

малєєв степан дмитрович, народився 
1886 р. у с. Руська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Руська Лозова 
Липецького р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1931 р. частину майна конфіскова-
но. заарештований 23 січня 1937 р. як член 
к.-р. угруповання церковників та антирад. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухва-
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лою особливої наради при НКвС СРСР від 
21 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі у Хабаровському краї, де помер 17 січ-
ня 1941 р. Реабілітований 31 березня 1989 р.

маливанов микола пилипович, на-
родився 1912 р. у слоб. велика Михайловка 
Новооскольського пов. Курської губ. Укра-
їнець, з кустарів, освіта середня, позапарт., 
у 1932—1936 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Студент ХІбІ. заарештований 
27 квітня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 1 лип-
ня 1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 14 квітня 1995 р.

малий василь степанович, народився 
1905 р. у с. Новгородка Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Студент ХСГІ. 
заарештований 7 грудня 1934 р. як член к.-р. 
організації та терористичні настрої (ст. 548 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 липня 1935 р. (статті 5410, 
5411, 68 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Реабілітований 22 червня 1989 р.

малий лев якович, народився 1915 р. 
у м. Мелітополь Мелітопольського пов. Тав-
рійської губ. єврей, з міщан, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
Оператор Харківської фабрики механічного 
рахівництва. заарештований 20 червня 1937 р. 
за шпигунську діяльність на користь Японії 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 16 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

маликов олексій семенович, народив-
ся 1893 р. у с. Істобне Нижньодівицького 
пов. воронезької губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1934 рр. 
член вКп(б). без певного місця проживання. 
без певних занять. заарештований 23 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
25 січня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

малимонов сергій аристархович, на-
родився 1886 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
Ізюмської міськради. заарештований 31 лип-
ня 1937 р. як член к.-р. фашистської органі-

зації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 серпня 1937 р. у Харкові.

малин петро іванович, народився 
1903 р. у с. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1926—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. заступник начальника 
дільниці вагонного депо ст. Лозова півд. за-
лізниці. заарештований 20 січня 1937 р. за 
шкідницьке псування залізничного транспор-
ту (статті 549, 5410 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 20 жовтня 1938 р. (статті 547, 5411 
КК УРСР) засуджений на 20 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Ухвалою залізничної колегії верхо-
вного Суду СРСР від 27 березня 1939 р. вирок 
скасовано, справу направлено на дослідуван-
ня зі звільненням підслідного на підписку про 
невиїзд, справу закрито транспортною про-
куратурою півд. залізниці 28 квітня 1941 р. 
за недоведеності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

малихін дмитро федорович, народився 
1900 р. у с. пселець Обоянського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Малоолексан-
дрівка Лозно-Олександрівського р-ну Сталін-
ської обл. бригадир 3-ї контори кооператив-
ної артілі грабарів «Рембуд». заарештований 
14 жовтня 1934 р. вДТв ГУДб НКвС ст. 
Куп’янськ Донецької залізниці за дезоргані-
зацію роботи на будівництві магістралі Мо-
сква—Донбас (ст. 5630 ч. 2 КК УСРР), рішен-
ня в справі відсутнє.

малиш пилип іванович, народився 
1894 р. у с. великий Холань Новооскольсько-
го пов. Курської губ. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
берестовий Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний орач». 
У 1931 р. майно конфісковано. заарештова-
ний 12 січня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 20 лю-
того 1936 р. засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ. Реабілітований 19 березня 
1992 р.

малишев павло матвійович, народив-
ся 1888 р. у с. Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. без 
певних занять. під слідством Ов УДб ХОУ 
НКвС з 25 грудня 1934 р. за антирад. агітацію 
у зв’язку з вбивством т. Кірова (ст. 5410 ч. 1 
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КК УСРР), а 27 червня 1935 р. був заарешто-
ваний і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 9 липня 1935 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. помер 12 березня 1942 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

малкіс сепсель соломонович, народив-
ся 1895 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. 
віленської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1927 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник взуттєвої фа-
брики № 5. заарештований 26 жовтня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 березня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 1 січня 
1939 р. Реабілітований 6 червня 1989 р.

малов михайло григорович, народився 
1906 р. у м. Севастополь Феодосійського пов. 
Таврійської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 13 грудня 1934 р. 
за терористичні помисли (ст. 548 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 січня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у зМУ. Реабілітова-
ний 10 липня 1991 р.

маловіЧко антон васильович, наро-
дився 1917 р. у с. Мануйлове валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ. 
проживав у с. Мануйлове Нововодолазького 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 10 квітня 1937 р. за підпалення 
колгоспного хліба (ст. 549 КК УРСР), справу 
закрито Нововодолазьким Рв НКвС 26 лип-
ня 1937 р. (ст. 198 КпК УРСР).

малофєєв дмитро іванович, народився 
1903 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1919 р. 
член РКСМ. Майстер Хпз. заарештований 
14 вересня 1936 р. як член к.-р. угруповання 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 4 листопада 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. На 1990 р. проживав у Харкові. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

мальковський петро ісакович, на-
родився 1903 р. у с. зіньків Харківського пов. 
Харківської губ. єврей, з міщан, освіта по-
чаткова, член вКп(б). проживав у Харкові. 
помічник майстра заводу № 183. заарешто-
ваний 18 липня 1937 р. як член к.-р. троць-
кістської організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 14 серпня 1937 р. за відсутності складу 
злочину.

мальцев микола олексійович, наро-
дився 1904 р. у с. верхній бишкин зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. верх-
ній бишкин Олексіївського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. У 1927 р. під час 
служби у Червоній армії за релігійними мо-
тивами засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. заарештований 7 листопада 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 17 березня 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 25 липня 1994 р.

мальцев Роман полікарпович, наро-
дився 1892 р. у с. верхній бишкин змі-
ївського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. верхній бишкин Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Сторож лісництва «Коро-
бова дача». Нарсудом Олексіївського р-ну 
у 1933 р. за невиконання контрактації (статті 
119, 67 КК УСРР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі з обмеженням прав на 3 роки. 
заарештований 27 квітня 1936 р. за поши-
рення провокаційних чуток і агітацію проти 
вступу до колгоспу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 7 липня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Реабілітований 
11 квітня 1995 р.

мальцев трохим матвійович, народив-
ся 1887 р. у с. вільне богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гути бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Робітник 
первухинського бурякорадгоспу. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 25 червня 
1931 р. за підбурювання банди Трохимова 
до скоєння терактів (статті 5617, 5411 через 
ст. 20 КК УСРР), справу закрито ХОв ДпУ 
22 травня 1932 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). 
заарештований 28 січня 1935 р. за влаштову-
вання п’янок за гроші, отримані від продажу 
надлишків хліба з пекарні (ст. 547 через ст. 19 
КК УСРР), справу закрито ЕКв УДб ХОУ 
НКвС 7 квітня 1935 р. (статті 197, 4 п. «д» 
КпК УСРР).

мальЧевський максим платонович, 
народився 1912 р. у с. Синьове Рівненсько-
го пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член КпзУ з 1923 р., член 
партії «Сільроб» з 1929 р. проживав у с. Си-
ньове волинського воєводства, польща. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 7 травня 
1935 р. Славутським прикордонним заго-
ном НКвС за нелегальний перетин кордону 
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з польщі до СРСР (ст. 80 КК УСРР), справу 
закрито Ов УДб НКвС УСРР та КвО 1 серп-
ня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР) з на-
правленням для розселення до Казахстану. 
проживав у с. Каскелен Каскеленського р-ну 
Алма-Атинської обл. працював агрономом. 
заарештований 27 липня 1937 р. за статтями 
586, 5810 КК РРФСР і трійкою УНКвС по 
Казахській РСР [27 жовтня 1938 р.] винесено 
ухвалу про розстріл. Дата та місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

маляР свиридон павлович, народив-
ся 1902 р. у с. варварівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Яковівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Челюскінець». 
заарештований 24 грудня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 15 травня 1937 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

мамай олексій порфирович, народився 
1892 р. у м. Гадяч Гадяцького пов. полтавської 
губ. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1919—1922 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХІМСГ. за-
арештований 9 липня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістського угруповання (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
9 жовтня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Ухвалою спецколегії верховного 
Суду УРСР від 29 листопада 1937 р. вирок 
скасовано, справу повернено на новий роз-
гляд зі стадії досудового слідства. Спецколе-
гією Харківського облсуду 25 лютого 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 196 ч. 1 КК УРСР) засудже-
ний на 7 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
20 квітня 1990 р.

мамлін аркадій ілліч, народився 1890 р. 
і проживав у Харкові. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1921 рр. 
член РКп(б), у 1924—1928 і 1930—1935 рр. 
член вКп(б). Робітник швейної майстерні 
Швейкомбінату. заарештований 28 лютого 
1936 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 червня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі, де помер 15 грудня 1937 р. Реа-
білітований 12 травня 1989 р.

мамотенко тарас васильович, наро-
дився 1914 р. у с. Маврине павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Осикове Лозно-Олександрівського р-ну 

Сталінської обл. бригадир 3-ї контори коо-
перативної артілі грабарів «Рембуд». зааре-
штований 14 жовтня 1934 р. за дезорганізацію 
роботи на будівництві магістралі Москва—
Донбас (ст. 5630 ч. 2 КК УСРР) і спецколегі-
єю дорожнього суду Московсько-Донбаської 
залізниці 4 квітня 1935 р. (ст. 587 з санкції 
ст. 582 КК РСФРР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у зМУ. Реабілітований 13 лип-
ня 1995 р.

мангУбі юрій абрамович, народився 
1907 р. і проживав у Харкові. Росіянин, со-
ціальне походження невідоме, освіта вища, 
позапарт. Начальник виробничого відділу 
150-ї буддільниці Управління військово-буді-
вельних робіт ХвО. заарештований 12 червня 
1937 р. Ов НКвС окремої Червонопрапорної 
Далекосхідної армії як член троцькістської 
шпигунської диверсійної терористичної орга-
нізації (статті 581 п. «а», 587, 5811 КК РРФСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
21 вересня 1937 р. засуджений до розстрілу 
з конфіскацією майна. Розстріляний 21 ве-
ресня 1937 р. у м. Хабаровськ. Реабілітований 
15 лютого 1958 р.

мандЗюк микола лаврентійович, наро-
дився 1901 р. у м. проскурів проскурівського 
пов. подільської губ. Українець, з робітників, 
освіта невідома, позапарт., у 1925—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. помічник 
начальника відділу техконтролю ДАРДз № 2. 
заарештований 9 липня 1937 р. за шкідницьку 
діяльність і к.-р. агітацію (статті 547, 5410 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
17 березня 1938 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Термін покарання відбував у вТТ 
Дальбуду НКвС, де помер 18 жовтня 1938 р. 
Реабілітований 25 грудня 1965 р.

мандиЧ микола павлович, народився 
1904 р. на ст. Ханженська бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
планувальник заводу «Світло шахтаря». заа-
рештований 20 лютого 1935 р. за антирад. агі-
тацію та поширення чуток про смерть т. Ста-
ліна (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 червня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 29 листопада 1989 р.

мановаЗян сурен семенович, наро-
дився 1908 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Кустар-чоботар. заарешто-
ваний 30 січня 1936 р. за антирад. агітацію 
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у націоналістичному дусі та зв’язок з юнаць-
кою організацією «Дашнакцутюн» (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 14 травня 1936 р. (ст. 5410 ч. 2 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 14 листопада 1994 р.

манько іван наумович, народився 
1909 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. подоли 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Куп’янськ-Сорт. Донецької залізниці. за-
арештований 31 липня 1937 р. за проник-
нення на роботу на транспорт з к.-р. метою 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Сталінській обл. 27 верес-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амуртабі. Реабі-
літований 10 березня 1958 р.

маРаховський михайло омеля-
нович, народився 1919 р. на хут. західний 
Куп’янського пов. Харківської губ. Націо-
нальність і соціальне походження невідомі, 
освіта початкова, з 1937 р. член вЛКСМ. 
проживав на ст. валуйки Московсько-До-
нецької залізниці. Робітник вагонного депо 
ст. валуйки Московсько-Донецької залізниці. 
заарештований 25 червня 1937 р. за шкід-
ницьку діяльність (ст. 587 КК РРФСР), рі-
шення в справі відсутнє.

маРениЧ трохим іванович, народився 
1903 р. у с. Новий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Но-
вий бурлук печенізького р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
27 грудня 1935 р. за антирад. агітацію та 
участь у нелегальній секті (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 7 березня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 
1992 р.

маРЖенцев олександр никифорович, 
народився 1901 р. у с. бобринець бесса-
рабської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1921 р. прожи-
вав у Харкові. відповідальний секретар ре-
дакції газети «ворошиловець». заарештова-
ний 21 квітня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), звільнений з-під вар-
ти на підписку про невиїзд; справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 21 серпня 
1937 р. за недоведеності складу злочину з ану-
люванням підписки про невиїзд.

маРЗан олександр йосифович (ко-
рох давид йосифович), народився 1899 р. 

у м. Катеринослав Катеринославської губ. 
єврей, з робітників, освіта вища, поза-
парт., у 1917—1918 рр. член партії анархістів, 
у 1918—1921 рр. член РКСМ, у 1923—1927 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. бухгалтер 
Харківського заводу мінеральних вод. Ухва-
лою особливої наради при колегії ОДпУ від 
27 грудня 1927 р. як троцькіст висланий до 
м. Ачинськ, а ухвалою від 14 вересня 1929 р. 
звільнений від покарання з дозволом вільного 
проживання на території СРСР. заарешто-
ваний 26 липня 1936 р. за к.-р. децистську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 15 січ-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність, як децист-сапро-
новець позбавлений волі у тюрмі на 5 років. 
Термін покарання відбував у верхньоураль-
ській в’язниці. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у [м. первоуральськ Челябінської обл.] за 
ухвалою трійки УНКвС по Челябінській обл. 
від 3 лютого 1938 р. Реабілітований 9 червня 
1989 р. і 17 березня 1965 р.

маРиниЧ дмитро пилипович, народив-
ся 1915 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. без певного місця проживан-
ня. без певних занять. Ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. у квітні 
1937 р. позбавлений права проживання у ре-
жимній місцевості на 3 роки. заарештований 
10 червня 1937 р. за крадіжки і порушення 
заборони проживання в режимній місцевості 
(статті 170, 80 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 вересня 1937 р. (статті 547, 170 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 7 серпня 1996 р.

маРиЧев георгій дем’янович, народив-
ся 1912 р. у с. Лавровка Семипалатинської 
обл. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. вахтер ХТз. 
заарештований 8 лютого 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 7 травня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 4 роки з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 2 серпня 1990 р.

маРкевиЧ микола федорович, наро-
дився 1888 р. у с. пеньки білостоцького 
пов. Гродненської губ. білорус, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав на ст. Ли-
хачове півд. залізниці. Технічний бухгалтер 
Лихачовської МТС. заарештований 30 квітня 
1937 р. за поширення наклепницьких к.-р. чу-
ток та агітацію на користь фашистів (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 17 липня 1937 р. засуджений на 6 ро-
ків позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
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раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
20 квітня 1990 р.

маРкін ель борисович, народився 
1890 р. у с. Ісаковичі Речицького пов. Мін-
ської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1904 р. член єСРп, 
у 1919—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник облзаготзерна. Ухва-
лою особливої наради при колегії ОДпУ від 
27 грудня 1928 р. за к.-р. діяльність висланий 
на Урал на 3 роки. заарештований 25 лип-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 23 вересня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 9 червня 1989 р.

маРков іван георгійович, народився 
1906 р. у с. Ржавець бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1932—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Майстер ХТз. заарешто-
ваний 8 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
25 жовтня 1935 р. виправданий зі звільненням 
з-під варти, але ухвалою Найвищого Суду 
УСРР від 2 грудня 1935 р. справу спрямовано 
на новий розгляд суду. Харківським облсудом 
3 червня 1936 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Найвищим Судом УСРР 
27 червня 1936 р. попередній вирок Харків-
ського облсуду скасовано, справу закрито.

маРкопольський микола андрійо-
вич, народився 1908 р. у м. Радзивілове во-
линської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. прожитвав у Харкові. завідувач 
педагогічної частини СШ № 37. У 1927 р. за 
нелегальний перетин кордону висланий до 
Сибіру. заарештований 5 листопада 1935 р. 
за зв’язки з репресованими та к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
28 лютого 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 182 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 6 листопада 1992 р.

маРкс ангольд густавович, народився 
1893 р. у с. Михайлючка вінницького пов. по-
дільської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. великі бучки 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 21 січня 1937 р. за 
профашистську пропаганду та проведення за-
ходів щодо створення к.-р. організації (статті 
5410, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
25 липня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 18 листопада 1988 р.

маРкУс мирон мойсейович, народив-
ся 1901 р. у м. переяслав переяславського 
пов. полтавської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1924—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Харківської макаронної фабрики. заарешто-
ваний 9 квітня 1935 р. як троцькіст та к.-р. 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 вересня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 27 липня 1938 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. звільнений достроково 14 лютого 
1939 р. проживав у м. пирятин полтавської 
обл. працював завідувачем відділу артілі «Ме-
таліст». заарештований 30 червня 1941 р. за 
ст. 5410 КК УСРР і верховним Судом Та-
тарської АРСР 10 листопада 1941 р. (ст. 5810 
ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Справу закрито УМДб по пол-
тавській обл. 2 листопада 1946 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). Реабілітований 8 серпня 1958 р.

маРмеладова софія соломонівна, на-
родилася 1902 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврейка, з робітників, освіта 
вища, позапарт., у 1917—1918 рр. член мо-
лодіжної організації «Цейре Ціон», у 1918—
1935 рр. член вКп(б). проживала у Харкові. 
Лікар Харківського інституту рад. торгівлі. 
заарештована 21 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 5 лютого 1937 р. 
засуджена на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 25 квітня 1937 р. 
вирок скасовано, справу повернено на новий 
розгляд зі стадії попереднього слідства. Спра-
ву закрито УДб ХОУ НКвС 17 січня 1938 р. 
за недостатності матеріалів для притягнен-
ня до суду. звільнена з-під варти 21 лютого 
1938 р.

маРтим’янов мелетій антонович, на-
родився 1896 р. у с. Кам’янецьке Охтирського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ке-
гичівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Рахівник свинорадгоспу «Кегичівка». зааре-
штований 27 червня 1936 р. за к.-р. агітацію 
та к.-р. анекдоти (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 17 листопада 1936 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Термін по-
карання відбував у Дальтабі у м. владивосток. 
Реабілітований 20 квітня 1990 р.
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маРтиненко іван павлович, народив-
ся 1895 р. у с. проруб Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. помічник 
машиніста ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
заарештований 29 липня 1937 р. за поширен-
ня провокаційних чуток і антирад. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
24 жовтня 1958 р.

маРтинов іван іванович, народився 
1914 р. у с. Розумне бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт., член вЛКСМ з 1929 р. прожи-
вав у Харкові. Робітник на будівництві Хар-
ківської центральної лікарні. заарештований 
2 лютого 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 15 червня 1935 р. позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 
20 листопада 1989 р.

маРтинов михайло данилович, наро-
дився 1894 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1919—1921 рр. член РКп(б), 1924—
1936 рр. член вКп(б). помічник начальника 
цеху Хпз. заарештований 27 жовтня 1936 р. 
як член к.-р. групи «Робітнича опозиція» 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 березня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 20 трав-
ня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Даль-
буду від 23 березня 1938 р. Реабілітований 
13 вересня 1957 р. і 16 жовтня 1962 р.

маРтинов михайло іванович, народив-
ся 1893 р. у с. Уди Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із священнослужителів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер будівництва картинної галереї Нар-
комосвіти. заарештований 11 грудня 1934 р. за 
вороже ставлення до рад. влади, терористичні 
помисли щодо керівників партії та рад. влади 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 16 червня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі в бухті На-
гаєва Далекосхідного краю, де помер 6 трав-
ня 1937 р. Реабілітований 22 червня 1989 р.

маРтинов семен васильович, народив-
ся 1867 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шебе-
линка балаклійського р-ну Харківської обл. 

Сторож радгоспу «п’ятигорськ». У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 30 липня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
7 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
29 березня 1989 р.

маРтін карл данилович, народився 
1882 р. у колонії Ейгенфельд Мелітопольсько-
го пов. Таврійської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Секретар Нестеліївської сільради. заарешто-
ваний 5 січня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської організації та антирад. діяльність (статті 
549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
541 п. «а», 5411, 542, 549, 548 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 4 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 4 лютого 
1958 р.

маРтін карл едуардович, народився 
1909 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 28 грудня 
1936 р. як член к.-р. фашистської органі-
зації (статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 18 черв-
ня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 542 через 
ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією майна. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
17 липня 1937 р. розстріл замінено на 10 років 
тюремного ув’язнення з пораженням у правах 
на 4 роки. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

маРт’янов харитон мокійович, наро-
дився 1897 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. берека 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «полум’я революції». заарештова-
ний 6 листопада 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
15 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

маРУнЧенко данило прокопійович, 
народився 1888 р. у с. Червоне золотонісь-
кого пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Осикове Лозно-Олександрівського р-ну 
Сталінської обл. бригадир 3-ї контори коопе-
ративної артілі грабарів «Рембуд». заарешто-
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ваний 27 жовтня 1934 р. на ярмарку у м. Ста-
робільськ за те, що самовільно залишив робо-
ту на будівництві магістралі Москва—Донбас 
(ст. 5630 ч. 2 КК УСРР) і спецколегією дорож-
нього суду Московсько-Донбаської залізниці 
від 4 квітня 1935 р. (ст. 587 з санкції ст. 582 КК 
РСФРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 13 липня 1995 р.

маРЧенко василь якович, народився 
1902 р. у с. Людкове Могильовської губ. бі-
лорус, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. помічник начальника по-
шукової партії південного відділення пром-
транспроекту. заарештований 19 листопада 
1936 р. як член к.-р. офіцерської повстанської 
організації (ст. 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 26 травня 1937 р. (статті 
542, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 10 років позбавлення волі 
з пораженням у правах на 3 роки. На 1958 р. 
проживав у м. Короча бєлгородської обл. Ре-
абілітований 10 травня 1958 р.

маРЧенко григорій тимофійович, на-
родився 1884 р. у с. петрогорівка Катеринос-
лавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1919—1927 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. Мерефа Харківської примісь-
кої зони. провідник ст. Харків-пас. півд. за-
лізниці. заарештований 4 листопада 1936 р. як 
член к.-р. організації (ст. 5411 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 13 лютого 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

маРЧенко максим степанович, наро-
дився 1883 р. у с. Новий бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ком-
сомольське печенізького р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «жовтневий». заарешто-
ваний 20 липня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 1 вересня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 17 січня 1994 р.

маРЧенко микола миколайович, на-
родився 1893 р. у с. Хатнє вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Федорів-
ка великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Рахівник Федорівської сільради. заарештова-
ний 29 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 10 вересня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
5 грудня 1989 р.

маРЧенко опанас ісакович, народився 
1874 р. у с. Людкове Могильовської губ. бі-
лорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Касир Харківської місь-
кої станції півд. залізниці. заарештований 
2 листопада 1936 р. як член к.-р. офіцерської 
повстанської організації (ст. 5411 КК УСРР) 
і військовим трибуналом ХвО 26 травня 
1937 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу. Роз-
стріляний 31 липня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 10 травня 1958 р.

маРЧенко павло васильович, наро-
дився 1911 р. у м. зіньків зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1928—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Комірник 
хлібопекарні № 3 контори «Трансторгхар-
чу» півд. залізниці. заарештований 19 червня 
1937 р. за антирад. троцькістську агітацію під 
час служби у РСЧА (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 9 жовтня 1937 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі у м. вла-
дивосток. Ухвалою пленуму верховного Суду 
СРСР від 27 грудня 1939 р. вирок скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 5 березня 1941 р.

маРЧенко федір венедиктович, наро-
дився 1903 р. у с. Сніжківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коломак 
Коломацького р-ну Харківської обл. Робітник 
Новоіванівського бурякорадгоспу. заарешто-
ваний 17 липня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 20 жовтня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

маРюЩенко Захар єлисейович, на-
родився 1905 р. у с. білоусове богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бі-
лоусове Коломацького р-ну Харківської обл. 
Ремонтний робітник ст. Люботин півд. заліз-
ниці. заарештований 30 липня 1937 р. к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 травня 1989 р.

маслієв олександр тимофійович, на-
родився 1880 р. у с. Яковенкове зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у с. Яковенкове балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник радгоспу № 7 НКвС 
у Чугуївському р-ні. У 1929 р. розкуркулений. 
У 1932 р. (ст. 581 КК УСРР) позбавлений волі 
на 3,5 року. заарештований 30 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність та вороже ставлення до рад. 
влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

масло михайло іванович, народився 
1904 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., до 1929 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у сел. Мерефа 
Харківської приміської зони. Оглядач вагонів 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 2 лютого 1935 р. за антирад. агітацію 
та терористичні настрої (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 13 березня 1935 р. 
засуджений на 10 років позбавлення волі 
у концтаборі з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Реабілітований 23 листопада 1992 р.

маслов михайло васильович, народив-
ся 1888 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, з міщан, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1925 рр. 
член вКп(б). проживав у м. Крюків Кре-
менчуцького р-ну Харківської обл. Диспетчер 
Крюківського вагонного заводу. заарештова-
ний 13 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 19 січ-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у сел. воркута 
Комі АРСР. звільнений з-під варти 20 липня 
1944 р. Реабілітований 31 травня 1963 р.

матвєєв яків Родіонович, народився 
1895 р. у с. Рунцово Новосельського пов. Туль-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1932 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ТЕЦ Червоно-
заводського р-ну. заарештований 11 липня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської групи 
та к.-р. пропаганду (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

матвієнко василь антонович, наро-
дився 1896 р. у с. юнаківка Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав на ст. Куп’янськ-
Сорт. Донецької залізниці. Рахівник видавни-
цтва «залізничник Донбасу». заарештований 
29 грудня 1936 р. за антирад. пропаганду 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 

20 березня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 9 червня 1993 р.

матвієнко пилип микитович, наро-
дився 1914 р. у с. Синьківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1932 р. член 
вЛКСМ. проживав у с. Гусинка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Обліковець радгоспу ім. 
паризької комуни. заарештований 6 листопа-
да 1935 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 19 лютого 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
31 січня 1992 р.

матвієнко федір матвійович, наро-
дився 1900 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільша-
ни Харківської приміської зони. Робітник 
Харківської фабрики ім. Халтуріна. зааре-
штований 3 липня 1936 р. за антирад. вчинок 
під час проведення підписки на держпозику 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 31 серпня 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у Картабі. Реабілітований 8 серпня 1990 р.

матвієнко-гаРний федір трохимо-
вич, народився 1884 р. у с. Абрамівка Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. пенсіонер. У 1927 р. 3 
міс. під слідством ДпУ УСРР. заарештова-
ний 3 липня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

матенко федір тимофійович, народив-
ся 1873 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. безруки 
Харківського р-ну Харківської обл. Столяр-
кустар. заарештований 10 квітня 1937 р. як 
член організації церковників, погрози вбив-
ства голові колгоспу та вчителю СШ (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 16 липня 1937 р. (ст. 691 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 1 рік примусових ро-
біт у вТТ за фахом. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд 16 липня 1937 р. 
Ухвалою спецколегії Харківського облсуду 
від 27 вересня 1937 р. звільнений від відбуття 
покарання з огляду на тяжку хворобу і по-
хилий вік.
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матУш богуслав фабіанович, народив-
ся 1896 р. у с. Макарівка Люблінської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Красноград Красноградського 
р-ну Харківської обл. приватний візник. за-
арештований 6 травня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 19 вересня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

матюк мендель мойсейович, народився 
1907 р. у м. Горохів володимир-волинського 
пов. волинської губ. єврей, з міщан, осві-
та вища, позапарт., член вЛКСМ з 1926 р. 
проживав у Харкові. плановик Харківської 
облспоживспілки. заарештований 4 вересня 
1936 р. за к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 26 жовтня 1936 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
20 травня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 23 квітня 1938 р. Реабілітова-
ний 19 серпня 1988 р. і 4 серпня 1989 р.

матюха кузьма Устимович, народився 
1887 р. у с. заруддя Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«перемога» у вовчанському р-ні Харківської 
обл. Головний бухгалтер радгоспу «перемо-
га». У 1929 р. розкуркулений і позбавлений 
виборчих прав. заарештований 19 червня 
1935 р. за зловживання під час роботи (ст. 97 
КК УСРР) і Харківським облсудом 5 берез-
ня 1936 р. (статті 97, 99, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 9 жовтня 1992 р.

матюшко василь никандрович, на-
родився 1902 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українець, з робітників, освіта вища, 
кандидат у члени вКп(б). проживав у сел. 
буди Харківської приміської зони. Началь-
ник відділу капітального будівництва бФз. 
заарештований 6 листопада 1936 р. як член 
к.-р. організації та український націоналізм 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 16 жовтня 1937 р. засуджений на 8 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Оголосив голодування 8 січня 
1937 р. і через стан здоров’я 28 лютого 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. 22 квітня 1937 р. оголошений у розшук, 
20 червня 1937 р. затриманий і направлений 
до північсхідтабу. Ухвалою верховного Суду 

СРСР від 27 грудня 1939 р. справу передано на 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
У 1940 р. етапований до Харківської в’язниці 
№ 1. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 8 вересня 1941 р. за антирад. зв’язки 
та к.-р. вислови позбавлений волі на 8 років. 
помер 22 лютого 1942 р. у Кустанайській 
в’язниці № 7. Реабілітований 19 серпня 1964 р.

матяш володимир герасимович, наро-
дився 1896 р. у с. Стешине павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1917—
1922 рр. член РКп(б). проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Черговий 
по ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
12 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 14 листопада 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 27 лис-
топада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
31 травня 1957 р.

матяш олександр феодосійович, на-
родився 1902 р. у с. Токарі Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1927—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. золочів золочів-
ського р-ну Харківської обл. завідувач зо-
лочівського райземвідділу. заарештований 
11 липня 1937 р. за шкідницьку підривну 
роботу та к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 7 вересня 1937 р. (статті 547, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 
26 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
19 березня 1958 р.

матяш сергій якович, народився 1901 р. 
у с. велика Рудка полтавського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач ін-
ституту фізкультури, газетного і театрального 
технікумів. заарештований 29 липня 1934 р. 
за роботу по створенню к.-р. націоналістич-
ної організації та пропаганду тероризму (стат-
ті 548, 5411 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 15 грудня 1934 р. 
(статті 548 через ст. 17, 5411 КК УСРР) засу-
джений до вМп з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 17 грудня 1934 р. у Киє-
ві. Реабілітований 11 лютого 1960 р.

махонін петер денисович, народився 
1904 р. у с. п’ятницьке вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ков’яги 
валківського р-ну Харківської обл. Рробіт-
ник радгоспу ХОУ НКвС. заарештований 
24 серпня 1935 р. за вчинення бешкету в дворі 
зсиппункту, погрози ножем його коменданту, 
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співання пісень к.-р. змісту (статті 5410, 70 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
17 листопада 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлен-
ня волі у віддалених вТТ. Реабілітований 
20 квітня 1990 р.

махонько іларіон гнатович, народив-
ся 1912 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Нова 
Андріївка балаклійського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу «Комуніст». зааре-
штований 12 вересня 1934 р. за вбивство чле-
на правління колгоспу (ст. 548 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
Укрвійськокругу 5 березня 1935 р. (ст. 548 
з санкції ст. 542 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки і конфіскацією майна. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 16 березня 1935 р. вирок скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. військовим трибуна-
лом ХвО 15 серпня 1935 р. виправданий за 
недоведеності злочину.

махонько пантелій гнатович, наро-
дився 1909 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Нова 
Андріївка балаклійського р-ну Харківської 
обл. Робітник арт. складу № 29 у сел. балаклія. 
заарештований 11 вересня 1934 р. за вбивство 
члена правління колгоспу (ст. 548 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
Укрвійськокругу 5 березня 1935 р. (ст. 548 КК 
УСРР з санкції ст. 542 ч. 1 КК УСРР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 16 березня 1935 р. вирок ска-
совано, справу передано на новий розгляд зі 
стадії попереднього слідства. військовим три-
буналом ХвО 15 серпня 1935 р. виправданий 
за недоведеності злочину.

махотя микола тимофійович, народив-
ся 1903 р. у с. Гончарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРз. заарештований у грудні 1935 р. за анти-
рад. агітацію та саботаж (статті 5410, 5414 КК 
УСРР), 24 березня 1936 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Транспортною 
прокуратурою Лиманської дільниці Доне-
цької залізниці кримінальну справу направле-
но прокурору Донецької залізниці на припи-
нення з анулюванням підписки про невиїзд. 
Справу не завершено. Розстріляний 9 червня 

1938 р. у Харкові за ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 21 квітня 
1938 р. Реабілітований 19 грудня 1958 р.

мацак олександр юхимович, народився 
1911 р. на хут. Кондзюбівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник буддільниці ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 31 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 15 вересня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував в Івдельтабі у Свердловській 
обл. після звільнення з-під варти проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Реабілітований 21 квітня 1958 р.

мацилевиЧ броніслав вікторович, на-
родився 1897 р. у с. пользине вітебської губ. 
білорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Молодший кондуктор 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарешто-
ваний 20 квітня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 19 червня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 14 лютого 
1994 р.

мацкевиЧ володимир михайлович, 
народився 1880 р. у м. Двінськ Двінського 
пов. вітебської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. заступник 
завідувача проектного сектора Харківської 
контори Стальмеханізації. заарештований 
30 грудня 1935 р. як член к.-р. угруповання 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 23 березня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. помер 1950 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 листопада 1994 р.

мацюк петро єрмолайович, народився 
1892 р. у с. Андріївка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1933 рр. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у с. Краснопавлівка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Кучер-ко-
нюх поштового відділення. заарештований 
15 жовтня 1936 р. як член к.-р. організації та 
підготовку теракту (статті 548, 5411 КК УСРР), 
справу закрито Тв УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 29 жовтня 1936 р. за недоведеності 
обвинувачення.

машевський іван петрович, народив-
ся 1892 р. у с. Лопатине бердичівський пов. 
Київська губ. поляк, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у с. Кислівка 
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Куп’янського р-ну Харківської обл. ветери-
нарний фельдшер. У 1930 р. під арештом за 
к.-р. діяльність. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з вінницької обл. зааре-
штований 29 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
і дезінформацію органів НКвС (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 червня 1960 р.

машинко-УРбановиЧ антон івано-
вич, народився 1891 р. у с. варварівка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із службовців, освіта незакінчена вища, по-
запарт., у 1917—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Не працював, до 1935 р. 
заступник голови Харківської міськради. за-
арештований 4 квітня 1937 р. як член к.-р. 
організації та підривну роботу (статті 5410, 
5411, 547 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
8 липня 1956 р.

маЩенко митрофан степанович, наро-
дився 1885 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Харківської приміської зони. Робітник Хпз. 
заарештований 26 червня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 8 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. помер [18 лютого 1938 р.] в ув’язненні. 
Реабілітований 27 вересня 1961 р.

медведєв василь семенович, народив-
ся 1912 р. у с. борисівка Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1927—1934 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. водій гара-
жу правління «Гастроном». заарештований 
31 січня 1937 р. за хуліганство і наклепи на 
партію та уряд (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 8 квітня 
1937 р. за ст. 5410 КК УРСР виправданий, 
за ст. 70 ч. 1 КК УРСР позбавлений волі на 
2 роки. Ухвалою транспортної колегії верхо-
вного Суду СРСР від 28 травня 1937 р. у час-
тині ст. 5410 КК УРСР справу направлено на 
новий розгляд суду. Лінсудом півд. залізниці 
20 вересня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки з поглинен-
ням попереднього вироку. Термін покарання 
відбував у Темтабі на ст. потьма Москов-

сько-Рязанської залізниці. помер 22 вересня 
1986 р. у с. Яковлівка Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 18 серпня 1993 р.

медведєв всеволод аркадійович, на-
родився 1914 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта [середня], позапарт. проживав 
у Харкові. Актор театру музичної комедії. 
заарештований 4 травня 1935 р. як член к.-р. 
білогвардійського терористичного угрупован-
ня (ст. 548 КК УСРР) і Харківським облсудом 
21 лютого 1936 р. (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі, звідки 4 липня 1938 р. 
втік. Реабілітований 7 вересня 1992 р.

медведєв євдоким кирилович, на-
родився 1902 р. на ст. Таганаш Сімферо-
польського пов. Таврійської губ. Росіянин, 
із селян, освіта вища, позапарт., у минулому 
член вКп(б). проживав у Харкові. Технолог 
Харківського інструментального заводу. за-
арештований 20 червня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 листопада 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність висланий на 
5 років до Омської обл. На засланні перебував 
у с. панове Ішимського р-ну Омської обл. 
Реабілітований 4 травня 1956 р.

медведкін данило хаїмович, наро-
дився 1896 р. у м. Каховка перекопського 
пов. Таврійської губ. єврей, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
продавець магазину № 11. заарештований 
15 червня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь Німеччини та к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
16 травня 1989 р.

медведовський сергій олексійович, 
народився 1900 р. у м. бєлгород бєлгород-
ського пов. Курської губ. Росіянин, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. пенсіонер, інвалід 2-ї групи. зааре-
штований 13 вересня 1936 р. за лайку на адре-
су керівників партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
5 листопада 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

медяник андрій опанасович, народив-
ся 1914 р. у с. Дворічна Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Дворічна 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Карла Маркса. заарештований 
10 квітня 1936 р. за пошкодження портрету 
вождя (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 27 червня 
1936 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд і Харківським облсудом 1 листо-
пада 1936 р. засуджений на 3 роки позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

медяник василь петрович, народився 
1912 р. у с. Дворічна Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. Служив у Харківської обл. Курсант 
роти зв’язку 67-го стріл. полку. заарештова-
ний 1 червня 1935 р. як член антирад. органі-
зації (статті 5410, 5411 КК УСРР), а 13 липня 
1935 р. звільнений з-під варти під нагляд 
найближчого начальника. Справу закрито 
військовим прокурором 14-го стріл. корпусу 
15 липня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

меЖеРицький василь Устинович, на-
родився 1913 р. у с. замостя зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. замостя 
зміївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 4 лютого 1936 р. за 
дебош, бійку та к.-р. вигуки у нетверезому 
стані (статті 5410, 70 ч. 2 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 3 березня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у в’язниці. Реабі-
літований 29 грудня 1992 р.

меЖеРицький (міжирицький) ми-
хайло андрійович, народився 1908 р. у с. Ка-
питолівка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта невідома, поза-
парт. проживав у с. Капитолівка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник ІпРз. зааре-
штований 18 грудня 1935 р. за агітацію про-
ти стахановського руху (ст. 5410 КК УСРР), 
а 18 березня 1936 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд. Транспортною про-
куратурою Лиманської дільниці Донецької 
залізниці 24 березня 1936 р. справу направле-
но прокурору Донецької залізниці на припи-
нення з анулюванням підписки про невиїзд. 
Справу не завершено.

мейєРовиЧ володимир якович, наро-
дився 1906 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. єврей, з міщан, освіта 
вища, позапарт., у 1927—1929 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. без-
робітний. Ухвалою особливої наради при ко-
легії ОДпУ від 23 квітня 1929 р. (ст. 5810 КК 
РСФРР) позбавлений волі на 3 роки, а ухва-
лою від 23 січня 1931 р. попереднє рішен-
ня скасовано, дозволено вільне проживання 

на території СРСР. заарештований 27 серп-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 березня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Розстрі-
ляний 1 лютого 1938 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 26 січня 1938 р. Реа-
білітований 5 червня і 8 червня 1989 р.

меламедов яків іонович, народився 
1895 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1927 і 1931—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Референт з постачання будівництва дитсадка 
№ 2 Союзунівермагу. У 1929 р. під слідством 
ДпУ УСРР як член к.-р. троцькістської орга-
нізації. заарештований 25 березня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації з 1927 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 липня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Розстрі-
ляний 28 березня 1938 р. [у Хабаровському 
краї за ухвалою трійки УНКвС Дальбуду від 
13 березня 1938 р. Реабілітований 1 червня 
1989 р. і 17 грудня 1956 р.

меланиЧ василь митрофанович, на-
родився 1889 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1930—1934 рр. член вКп(б). Робітник Хпз. 
заарештований 26 квітня 1936 р. за к.-р. про-
паганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 28 січня 1937 р. ви-
правданий. помер 12 березня 1937 р. у Харко-
ві. Ухвалою президії Найвищого Суду УРСР 
від 22 серпня 1937 р. вирок суду скасовано, 
справу передано на новий розгляд зі стадії 
судового слідства. Спецколегією Харківсько-
го облсуду 26 жовтня 1937 р. справу закрито 
через смерть обвинуваченого.

мелентьєв володимир іванович, наро-
дився 1914 р. у м. Катеринослав Катеринос-
лавської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Учень Харківського театрального технікуму. 
заарештований 27 квітня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 25 жовтня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 42 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 15 січня 1955 р.

мельник андрій микитович, народився 
1906 р. у с. Федірки Старокостянтинівського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., до 1929 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
ХДУ. заарештований 5 квітня 1936 р. як 
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член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 5 жов-
тня 1936 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі. під час німецької окупації про-
живав за місцем народження. У 1944 р. мобі-
лізований до Червоної армії. Реабілітований 
26 грудня 1957 р.

мельник антон йосипович, народився 
1892 р. у с. буряківка провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у мину-
лому член УДп. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 7. заарештований у 1930 р. як член 
к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК УСРР), 
ухвалою спеціальної трійки ДпУ УСРР від 
21 березня 1932 р. справу закрито зі звіль-
ненням з-під варти. заарештований 5 червня 
1937 р. як член к.-р. націонал-фашистської 
організації УвО (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 вересня 1958 р.

мельник василь мартинович, наро-
дився 1903 р. у с. Сміле Роменського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. за-
сулля Сенчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ворошилова. заарештова-
ний 4 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
20 березня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Термін покарання відбував в Ухті-
жемтабі. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 29 вересня 1951 р. за антирад. агі-
тацію висланий до Комі АРСР під нагляд ор-
ганів МДб. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

мельник ганна кирилівна, народилася 
1917 р. у с. Чолівка Овруцького пов. волин-
ської губ. Українка, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживала у с. верхня Самара 
близнюківського р-ну Харківської обл. [Член 
колгоспу]. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселена з прикордонної смуги. за-
арештована 6 липня 1937 р. за порушення 
паспортного режиму та самовільне повернен-
ня до місця попереднього проживання (статті 
33, 784 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 24 грудня 
1937 р. (ст. 33 КК УРСР) позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
у в’яттабі. На 1992 р. проживала у с. Чолівка 
Коростенського р-ну житомирської обл. Реа-
білітована 22 квітня 1960 р.

мельник іван никифорович, народився 
1915 р. у с. басове Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. басове золочів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Чубаря. заарештований 22 вересня 1936 р. 
за підозрою в отруєнні родини колгоспника-
стахановця (ст. 548 КК УСРР), 5 січня 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу не завершено.

мельник максим іванович, народився 
1884 р. у с. борщі балтського пов. поділь-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Комендант 
Салтівського містечка ХТГз. заарештований 
14 лютого 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 3 червня 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у зМУ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

мельник максим никифорович, на-
родився 1912 р. у с. басове Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. басове золочівсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 
Чубаря. заарештований 22 вересня 1936 р. за 
підозрою в отруєнні родини колгоспника-ста-
хановця (ст. 548 КК УСРР) і військовим три-
буналом ХвО 8 квітня 1937 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

мельников павло борисович, наро-
дився 1904 р. у с. Синьогубівка Московської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у Харкові. без певних занять. заа-
рештований 30 квітня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 14 серпня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 25 січня 1990 р.

мельникова-івасенко (мельник-
івасенко) галина (ганна) андріянівна, народи-
лася 1895 р. у м. Суми Сумського пов. Харків-
ської губ. Українка, з робітників, освіта вища, 
у 1919—1933 рр. член вКп(б). проживала 
у радгоспі «Червона нива» у богодухівському 
р-ні Харківської обл. Домогосподарка. за-
арештована 15 грудня 1936 р. як член бороть-
бистської троцькістсько-терористичної орга-
нізації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. (статті 548, 5410, 5411 
КК УРСР) позбавлена волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Усольтабі 
у 1937—1942 рр. і таборі інвалідів у м. Канськ 
Красноярського краю у 1942—1946 рр. 
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У 1946—1949 рр. проживала у м. Лебедин 
Сумської обл. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 28 вересня 1949 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5410, 5411 КК УРСР) вислана на поселення 
до Красноярського краю. померла 1 травня 
1950 р. у лікарні Красноярської в’язниці № 1. 
Реабілітована 21 квітня 1989 р.

мельниЧУк ярослав онопрійович, на-
родився 1906 р. у с. п’ядики Станіславського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., у 1928—1930 рр. член партії 
Сільробіднота. проживав у Харкові. Інженер 
Хвбз. заарештований 2 липня 1937 р. як член 
націонал-фашистської шпигунсько-терорис-
тичної організації та к.-р. діяльність (статті 
546, 548, 5411 КК УРСР) і за розпоряджен-
ням наркома внутрішніх справ УРСР І. М. 
Леплевського від 19 вересня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
затверджений до розстрілу. Розстріляний 
23 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
15 серпня 1989 р.

мелюк Роман никифорович, народився 
1914 р. у с. Нижнє Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Учень Харківського автомобільно-
го технікуму. заарештований 31 січня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 5 березня 1936 р. виправданий.

меРгенталь карл йоганнович, наро-
дився 1903 р. у м. Гельзенкірхен, Німеччина. 
Німець, з робітників, освіта початкова, член 
компартії Німеччини з 1928 р. проживав 
у Харкові. Майстер заводу побутових виробів. 
заарештований 4 квітня 1936 р. за к.-р. про-
фашистську діяльність серед німців (ст. 5410 
ч. 2 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 4 серпня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував на Колимі. На 1958 р. проживав 
у сел. Усть-Омчуг Магаданської обл. Реабілі-
тований 4 жовтня 1957 р.

меРеЖко олексій григорович, наро-
дився 1884 р. у с. Циркуни Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Цирку-
ни Харківської приміської зони. без пев-
них занять. У 1932 р. майно конфісковано, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
29 січня 1935 р. як член групи «істинно право-
славних» та к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
рішення в справі відсутнє. Ухвалою трійки 
ХвО від 5 квітня 1939 р. (статті 5410, 588 через 
ст. 17 КК УРСР) позбавлений волі на 8 років. 

помер 2 липня 1941 р. в ув’язненні Караган-
динської обл.

меРенцов семен данилович, народив-
ся 1910 р. у с. Шевченкове павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник артілі «Універтруд». за-
арештований 6 січня 1935 р. за антирад. агі-
тацію та належність до к.-р. організації (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
3 липня 1935 р. (статті 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 10 червня 1991 р.

меРецький ізраїль наумович, наро-
дився 1902 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
продавець магазину № 12. заарештований 
15 червня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь Німеччини та к.-р. агітацію (статті 
546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
16 травня 1989 р.

меРЗликін семен дмитрович, наро-
дився 1901 р. у с. прохорівка Корочанського 
пов. Курської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1930 р. про-
живав у Харкові. завідувач гаражу житлово-
ремонтної контори 2-го р-ну півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством ЕКв 
УДб ХОУ НКвС з 24 грудня 1936 р. за недо-
несення про к.-р. розмови, що велися в його 
присутності (ст. 5412 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 11 березня 1937 р. 
матеріали справи направлено на дослідуван-
ня, справу не завершено.

меРковиЧ Захарій онисимович, наро-
дився 1892 р. у м. Кременчук Кременчуцько-
го пов. полтавської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Механік Харківської тютюнової фабрики. 
заарештований 8 квітня 1935 р. як троцькіст та 
к.-р. пропаганду (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 ве-
ресня 1935 р. висланий до Казахстану на 3 роки. 
На засланні перебував у м. Алма-Ата. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 28 трав-
ня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Розстріляний 17 листопада 1937 р. у м. Ма-
гадан Хабаровського краю за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 3 вересня 1937 р. 
Реабілітований 8 січня 1960 р. і 17 січня 1957 р.

меРліс мойсей маркович, народився 
1890 р. у Санкт-петербурзі. єврей, з торгов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Ле-
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нінграді. завідувач відділу артілі «Утильсте-
клопром». заарештований 27 червня 1937 р. 
за к.-р. шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР), для подальшого 
слідства етапований до Харкова і за розпоря-
дженням наркома внутрішніх справ УРСР І. 
М. Леплевського від 31 серпня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
затверджений до розстрілу. Розстріляний 
3 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
11 листопада 1958 р.

меРтенс андріс фрідріхович, народив-
ся 1908 р. у с. Сергіївка Катеринославської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Червона зірка близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Гужовик. 
заарештований 6 січня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської організації та антирад. діяль-
ність (статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 18 черв-
ня 1937 р. (статті 541 п. «а», 542 через ст. 17, 
549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією майна, а ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
17 липня 1937 р. розстріл замінено на 10 років 
тюремного ув’язнення з пораженням у правах 
на 4 роки. помер в ув’язненні. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

меРЧанський михайло олексійович, 
народився 1897 р. у с. Онуфріївка Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. Росіянин, із свя-
щеннослужителів, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Інженер Новокраматорського 
машинобудівного заводу ім. Сталіна. зааре-
штований 17 листопада 1936 р. за шпигунську 
діяльність на Хпз (ст. 541 п. «а» КК УСРР) 
і військовим трибуналом ХвО 16 червня 1937 р. 
(статті 546 ч. 1, 549 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) засуджений на 8 років позбавлен-
ня волі у в’язниці з пораженням у правах на 
3 роки. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 30 грудня 1950 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) висланий на спецпоселення 
у р-н Колими. На 1955 р. проживав у м. Олек-
сандрія Олександрійського р-ну Кіровоград-
ської обл. Реабілітований 26 лютого 1959 р.

метелиця йосиф Зіновійович, наро-
дився 1899 р. у с. Гуровичі Чернігівської губ. 
єврей, з кустарів, освіта середня спеціальна, 
позапарт., у 1920—1921 рр. член РКп(б), 
у 1930—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Нормувальник Харнархарчу. за-
арештований 9 липня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 26 березня 1939 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Справу закрито помічником 

прокурора Харківської обл. 29 квітня 1941 р. 
(ст. 360 КпК УРСР).

метельський мечислав антонович, 
народився 1915 р. у с. Тріски заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
середня, позапарт., до 1936 р. член вЛКСМ. 
проживав у с. варварівка вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Учитель варварівської 
школи. У 1936 р. в адміністративному по-
рядку виселений з прикордонної смуги. за-
арештований 29 липня 1937 р. за вороже 
ставлення до заходів рад. влади та шпигун-
ську роботу на користь польщі (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
2 червня 1959 р.

метлеРкамп євген андрійович, на-
родився 1905 р. у слоб. Новослов’янська Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1924—
1930 рр. член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. викладач ХІІТ. заарештований 27 квіт-
ня 1935 р. за к.-р. троцькістську пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 16 грудня 1935 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
30 травня 1995 р.

метлюк петро маркович, народився 
1882 р. у с. Кадушино Дриссенського пов. 
вітебської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. зміїв зміїв-
ського р-ну Харківської обл. Рахівник-касир 
книгарні. заарештований 17 квітня 1936 р. 
як член к.-р. угруповання та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 28 червня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 15 листопада 1957 р.

мехетко олександр михайлович, наро-
дився 1903 р. на ст. Ляоян південної Манч-
журської залізниці. Росіянин, з робітників, 
освіта вища, позапарт., до 1937 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник 2-го відділення штабу 14-го стріл. корпу-
су. заарештований 7 липня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «б» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
26 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 липня 1959 р.

мешканець борис петрович, див. 
ÌИШÊАНЕЦЬ (Ìåшêàíåцü) Бîðèñ Ïåòðîâèч.
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меЩаков павло степанович, народив-
ся 1899 р. у с. Слєзньово Нижегородської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт., у 1924—1935 рр. член компартії 
США. проживав у Харкові. викладач англій-
ської мови Харківського інституту інозем-
них мов. заарештований 22 липня 1937 р. за 
шпигунську роботу на користь Японії (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 17 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 3 грудня 1957 р.

меЩеРяков олексій христофорович, 
народився 1898 р. у м. Макіївка Таганрозько-
го окр. області війська Донського. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1926—1929 і 1931—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Майстер ХТз. заарешто-
ваний 14 травня 1937 р. за шкідницьку роботу 
(ст. 547 через ст. 20 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 17 жовтня 1938 р. (ст. 99 КК УРСР) 
засуджений на 1,5 року позбавлення волі 
у зМУ. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

мигРина михайло федорович, народив-
ся 1894 р. у с. займанка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
йманка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
11 вересня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 22 лис-
топада 1936 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 8 вересня 1990 р.

мидосенко максим кузьмич, наро-
дився 1888 р. у с. Колонтаївка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
лонтаївка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. ворошилова. У 1932 р. 
майно конфісковано. заарештований 2 верес-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 2 грудня 
1938 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 25 липня 1994 р.

микитенко мефодій васильович, на-
родився 1914 р. у м. зіньків зінківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Студент ХМІ. зааре-
штований 18 листопада 1935 р. за написання 
і розповсюдження віршів к.-р. змісту (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 23 січня 1936 р. засуджений на 3 роки 

позбавлення волі у віддалених вТТ. Реабіліто-
ваний 26 травня 1995 р.

микитенко петро панасович, наро-
дився 1909 р. у с. Козіївка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1933 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. Стрілець 4-го загону пожежної команди 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
17 червня 1937 р. за антирад. троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим три-
буналом прикордонної і внутрішньої охорони 
УРСР по Харківській обл. 7 серпня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі з пора-
женням у правах на 4 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 22 берез-
ня 1942 р. Реабілітований 19 грудня 1967 р.

микУлін григорій олександрович, на-
родився 1897 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. берека Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Стрілочник ст. 
Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештований 
30 липня 1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
після звільнення з-під варти проживав у с. бе-
река зміївського р-ну Харківської обл. і по-
мер 1961 р. Реабілітований 19 червня 1964 р.

микУцький петро йосипович, наро-
дився 1891 р. у с. [Княжиця] вітебської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник Хпз. 
заарештований 17 квітня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

миликовський григорій самійлович, 
народився 1904 р. у м. Сморгонь Ошмянсько-
го пов. віленської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1928 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. закрій-
ник 5-ї взуттєвої фабрики. заарештований 
26 серпня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації та к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 26 жовтня 1936 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
16 травня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 23 квітня 1938 р. Реабілітова-
ний 21 жовтня 1960 р. і 4 серпня 1989 р.

миликовський Зорох михельович, 
народився 1898 р. у м. Сморгонь Ошмянського 
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пов. віленської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1924—1927 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник артілі 
«Шкірсурогат». У 1927 р. під слідством ДпУ 
УСРР за троцькістську діяльність. заарешто-
ваний 27 жовтня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 9 бе-
резня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у Суздальській 
в’язниці. Реабілітований 6 червня 1989 р.

миликовський олексій самійлович, 
народився 1901 р. у м. Сморгонь Ошмян-
ського пов. віленської губ. єврей, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1926—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. закрійник 5-ї 
взуттєвої фабрики. заарештований 25 серпня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської органі-
зації та к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 26 жовтня 1936 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі. На 1957 р. проживав 
у м. Горький Горьківської обл. Реабілітований 
11 квітня 1958 р.

мильЧевський яків григорович, на-
родився 1890 р. у с. зайченці зіньківського 
пов. полтавської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. Козача Лопань золо-
чівського р-ну Харківської обл. Учитель за-
лізничної СШ № 45. заарештований 19 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і трійкою УНКвС по Курській обл. 
2 грудня 1937 р. за антирад. діяльність ви-
несено ухвалу про розстріл з конфіскацією 
особистого майна. Дата і місце розстрілу не-
відомі. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

минаєв микола іванович, народився 
1908 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Світло шахтаря». заарештова-
ний 15 листопада 1935 р. за к.-р. та антисеміт-
ську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 20 січня 
1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

минайленко юхим федорович, 
народився 1883 р. у с. верхня Дуванка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. верхня Дуванка Троїцького р-ну До-
нецької обл. Селянин-одноосібник. зааре-
штований 24 квітня 1937 р. Куп’янським Рв 
НКвС за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 

17 грудня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 21 липня 1994 р.

минаков володимир митрофано-
вич, народився 1883 р. і проживав у Хар-
кові. Українець, з торговців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Десятник 
кар’єроуправління. заарештований 12 люто-
го 1936 р. за співробітництво з денікінською 
контррозвідкою (ст. 5413 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 10 червня 1936 р. засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років та конфіскацією 
майна. Термін покарання відбував в Ухтіжем-
табі, де помер 23 грудня 1944 р. Реабілітова-
ний 31 серпня 1992 р.

миндюк (плюсенко) андрій петрович 
(безсовісний володимир петрович), народився 
1900 р. у м. Горохів провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, з куста-
рів, освіта середня, позапарт., у минулому член 
КпзУ. проживав у Харкові. Студент Комуніс-
тичного університету ім. Артема. заарештова-
ний 9 липня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації УвО-ОУН (статті 546, 548, 5410, 
5411 КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР І. М. Леплевського 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1958 р.

минєєв павло георгійович, народився 
1900 р. у с. Нові виселки Нижегородської губ. 
Росіянин, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1919—1928 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер Електропрому. У 1928 р. 
під слідством органів ДпУ за троцькістську 
діяльність. заарештований 26 лютого 1936 р. 
як член к.-р. троцькістської організації та 
троцькістську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у сел. 
воркута Комі АРСР. після звільнення з-під 
варти проживав у м. Орськ Чкаловської обл. 
Реабілітований 17 червня 1989 р.

миньков наум борисович, народив-
ся 1897 р. у с. Оболонь Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1928 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Харківського котлотурбінного заводу. Ухва-
лою особливої наради при колегії ОДпУ від 
23 квітня 1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий 
до Сибіру на 3 роки, а ухвалою від 13 квітня 
1930 р. попереднє рішення скасовано, дозво-
лено вільне проживання на території СРСР. 
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заарештований 29 березня 1935 р. за к.-р. 
троцькістські погляди, зв’язки з троцькістами 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 вересня 1935 р. 
(статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Розстріляний 
16 червня 1938 р. за ухвалою трійки НКвС по 
Дальбуду від 23 травня 1938 р. Реабілітований 
23 березня і 5 липня 1962 р.

миРгоРодський юрій іванович, на-
родився 1892 р. у с. Коломак валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у с. Тростянець Тростянецького р-ну Хар-
ківської обл. завідувач школи ФзН цукрови-
ків. заарештований 4 червня 1935 р. за к.-р. 
націоналістичну діяльність (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 15 грудня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Ухвалою Най-
вищого Суду УСРР від 15 лютого 1936 р. 
справу закрито.

миРкін абрам борисович, народився 
1901 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. єврей, із службовців, освіта початкова, 
позапарт., до 1921 р. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Довірений видавництва «Мисте-
цтво». заарештований 26 лютого 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації та троць-
кістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 7 квіт-
ня 1936 р. (ст. 197 КпК УСРР).

миРленко володимир михайлович, 
народився 1899 р. у с. Глушково Рильсько-
го пов. Курської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1925—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Машиніст депо ст. Красний 
Лиман Донецької залізниці. заарештований 
26 серпня 1936 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 червня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі. Реабілітований 4 ве-
ресня 1989 р.

миРоненко борис григорович, наро-
дився 1899 р. у с. Кам’янка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’янка 
Тростянецького р-ну Харківської обл. Молод-
ший стрілочник ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. заарештований 2 серпня 1935 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 17 вересня 1935 р. засуджений 
на 2 роки позбавлення волі. Реабілітований 
19 квітня 1994 р.

миРоненко олексій Захарович, наро-
дився 1910 р. у с. Лозова павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1927—
1931 рр. член вЛКСМ, у 1931—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Сталінград Сталін-
градського краю. [військовослужбовець ае-
родрому 7-ї військової школи льотчиків]. за-
арештований 26 березня 1935 р. за пропаганду 
ідей і заслуг т. Троцького (ст. 5810 КК РСФРР) 
і військовим трибуналом 12-го стріл. корпусу 
приволзького військокругу 8 вересня 1935 р. 
(ст. 5810 ч. 1 КК РСФРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання від-
бував у бамтабі. Реабілітований 21 січня 1997 р.

миРоненко тимофій пимонович, на-
родився 1871 р. у с. закутнівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
кутнівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1929 р. розкуркуле-
ний, висланий до північного краю. На за-
сланні перебував в Архангельській обл. зааре-
штований 11 грудня 1934 р. за втечу з місця 
вислання (ст. 78 ч. 2 КК УСРР), справу за-
крито Спв УДб ХОУ НКвС 11 січня 1935 р. 
через похилий вік обвинуваченого.

миРонець микола михайлович, наро-
дився 1907 р. у с. Димер Київського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1931 р. проживав у сел. 
балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл. завідувач сховища арт. складу № 29. за-
арештований 10 червня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної групи (статті 541 п. «б», 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі у сел. воркута Комі АРСР. Реа-
білітований 24 грудня 1969 р.

миРонець олександр григорович, на-
родився 1910 р. у м. Лубни Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1927 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
всеукраїнського інституту споживкооперації. 
заарештований 27 квітня 1935 р. як член к.-р. 
групи та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 вересня 1935 р. виправданий. Ухвалою 
спецколегії Найвищого Суду УСРР від 15 січ-
ня 1936 р. вирок скасовано як м’який, спра-
ву передано на дослідування. Спецколегією 
Харківського облсуду 19 червня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 29 вересня 1992 р.
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мисенко георгій савич, народився 
1888 р. у с. Тучне Сумського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник ХЕМз. 
заарештований 23 квітня 1936 р. за к.-р. про-
фашистську агітацію, розповсюдження накле-
пів на компартію та профорганізацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
29 травня 1936 р. (ст. 194 КпК УСРР).

мисик василь олександрович, народив-
ся 1907 р. у с. Новопавлівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у Харкові. позаштатний літературний 
редактор видавництва «Література і мисте-
цтво». заарештований 4 листопада 1934 р. як 
член к.-р. терористичної організації (статті 
548, 5411 КК УСРР) і 13 листопада 1934 р. на-
правлений спецконвоєм до Києва у розпоря-
дження УДб НКвС УСРР. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР 19 липня 1935 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 16 жовтня 1956 р.

мисик олександр якович, народився 
1872 р. у с. Новопавлівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. щурівка балаклійського р-ну Харківської 
обл. Священик Архангело-Миколаївської 
церкви. заарештований 18 травня 1937 р. за 
к.-р. агітацію проти закриття церкви (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 вересня 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 13 лис-
топада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
23 травня 1989 р.

митасова парасковія микитівна, на-
родилася 1892 р. у с. Молотичі Курської губ. 
Росіянка, із селян, освіта початкова, у 1929—
1935 рр. член вКп(б). проживала в Харкові. за-
відувач складу № 1 Союзтрансу. заарештована 
5 грудня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 16 груд-
ня 1935 р. засуджена на 1,5 роки тюремного 
ув’язнення. Реабілітована 26 травня 1994 р.

митилев (мителев) тимофій павлович, 
народився 1903 р. у м. Слов’янськ Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. виконроб рад-
госпу ім. Рози Люксембург у с. будьонівка бу-
дьонівського р-ну Донецької обл. заарешто-
ваний 8 травня 1935 р. за к.-р. троцькістську 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегію Харківського облсуду 4 листопада 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

митРаков григорій софронович, наро-
дився 1913 р. у с. полкове єльнінського пов. 
Смоленської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Михай-
лівка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Тракторист Лигівської МТС. заарешто-
ваний 12 серпня 1935 р. за знущання над 
портретами керівників уряду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 27 листопада 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 24 лютого 1995 р.

митРофанов григорій тимофійович, 
народився 1892 р. у с. Олексіївка зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Олек-
сіївка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Робітник хлібопекарні Олексіївської рай-
споживспілки. заарештований 5 листопада 
1936 р. за поширення к.-р. чуток (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 19 березня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

митюшкін дмитро іванович, народився 
1883 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. Черговий 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 15 жовтня 1936 р. як член 
троцькістського к.-р. угруповання, підривну 
шкідницьку діяльність на транспорті (статті 
5411, 5630 п. «а» КК УСРР) і лінсудом півд. за-
лізниці 30 серпня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

митякін федір іванович, народився 
1894 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коро-
бочкине Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний орач». заарештова-
ний 4 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 8 березня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 22 липня 1994 р.

михайлик марія петрівна, народила-
ся 1881 р. і проживала у Харкові. Українка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
давець кіоску пивзаводу № 2. заарештована 
22 липня 1935 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. за к.-р. під-
ривну шкідницьку діяльність позбавлена волі 
у вТТ на 5 років Термін покарання відбувала 
в Сибтабі. померла 21 квітня 1957 р. у Харко-
ві. Реабілітована 11 жовтня 1957 р.
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михайлиЧенко володимир кузьмич, 
народився 1912 р. у с. Маринопіль Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. безпальцеве барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Охоронець радгоспу «Челюс-
кінець». заарештований 5 липня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 10 вересня 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Реабілітований 14 листопа-
да 1994 р.

михайлов андрій васильович, наро-
дився 1898 р. у с. Клушине-башкирівка змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Есхар Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Кочегар котельного цеху ДЕС № 2. за-
арештований 28 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 16 листопада 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 21 липня 1994 р.

михайлов микола михайлович, наро-
дився 1894 р. у м. Лаїшево Лаїшевського пов. 
Казанської губ. Росіянин, соціальне похо-
дження невідоме, освіта неповна середня, по-
запарт. проживав у Харкові. бухгалтер заводу 
№ 48. заарештований 28 квітня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістські організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
25 липня 1937 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

михайлов михайло петрович, наро-
дився 1908 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у минулому кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у с. Кос-
тянтинівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. виконувач обов’язків редактора газе-
ти «Фрунзевець». заарештований 31 серпня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 6 січня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 1 рік. Термін покарання 
відбував у Сибтабі.

михайлов олексій михайлович, 
народився 1881 р. у Москві. Росіянин, із 
службовців, освіта середня спеціальна, по-
запарт., у 1931—1932 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Машиніст депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
У 1922 р. під слідством органів ДпУ за посо-
бництво білогвардійцям (ст. 5414 КК УСРР). 
заарештований 3 листопада 1936 р. як член 
к.-р. угруповання (ст. 5411 КК УСРР) і лін-

судом Донецької залізниці 11 червня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Термін покарання відбував у вол-
готабі. Ухвалою верховного Суду СРСР від 
23 березня 1940 р. вирок скасовано, справу за-
крито. звільнений з-під варти 5 травня 1940 р.

михайлов семен никонович, народив-
ся 1902 р. у с. Сомівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сомівка зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Лісомеліоратор колгоспу ім. Шевченка. 
заарештований 26 липня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 3 грудня 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 22 липня 1994 р.

михайловський альфонс йосифо-
вич, народився 1901 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Литовець, з робітників, освіта середня, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник ст. Харків-Тов. півд. за-
лізниці. заарештований 28 травня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 5 серпня 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 9 жовтня 
1964 р.

михайловський петро ілліч, наро-
дився 1913 р. у с. Студенок Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. заарештований 
21 червня 1937 р. за к.-р. висловлювання 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
16 березня 1989 р.

михайловський федір антонович, 
народився 1882 р. у м. Лебедин Лебединсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з міщан, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Комір-
ник ХТз. заарештований 28 квітня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 серпня 1935 р. засланий до Казахстану на 
3 роки. Реабілітований 29 листопада 1989 р.

михайловський-циблинський 
всеволод володимирович, народився 1903 р. 
у Києві. Росіянин, із службовців, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Ревізор ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
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штований 15 червня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та зв’язок з польською розвідкою (ст. 541 п. 
«а» КК УРСР). Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові за наказом заступника начальни-
ка УНКвС по Харківській обл. від 2 грудня 
1937 р. Реабілітований 26 липня 1989 р.

михальЧенко микола михайлович, 
народився 1906 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у сел. Есхар 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
турбінного цеху ДЕС № 2. заарештований 
10 лютого 1937 р. за антирад. агітацію та зло-
вживання службовим становищем (статті 5410 
ч. 1, 97 КК УРСР) і Харківським облсудом 
9 липня 1939 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину.

михаляк людвіг іванович, народився 
1906 р. у м. влодава влодавського пов. Седлець-
кої губ. поляк, з кустарів, освіта вища, у 1929—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник ф³çî 3-ї ескадрильї 9-ї військової 
школи льотчиків, старший лейтенант. зааре-
штований 3 липня 1937 р. як член к.-р. органі-
зації та шпигунську діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокуро-
ра СРСР 24 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1965 р.

михаляк яніна іванівна, народилася 
1904 р. у м. влодава влодавського пов. Сед-
лецької губ. полька, з робітників, освіта вища, 
позапарт. проживала у Харкові. Учителька 
СШ № 129. заарештована 4 липня 1937 р. за 
антирад. настрої та зв’язок з родичами-члена-
ми пОв (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і за розпо-
рядженням наркома внутрішніх справ УРСР 
І. М. Леплевського від 19 вересня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) затверджена до розстрілу. Розстріляна 
23 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітована 
31 липня 1989 р.

мишканець (мешканець) борис пе-
трович, народився 1895 р. у Санкт-петербурзі. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1919—1922 рр. член РКп(б), 1924—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Механік гаража Управління півд. залізниці. 
заарештований 22 серпня 1936 р. за к.-р. роз-
мови (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 22 листопада 1936 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 14 вересня 1956 р.

мишУРа михайло семенович, народив-
ся 1882 р. у с. Новострільцівка Слов’яносерб-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-

нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. пенсіонер. заарештований 30 лип-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
13 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 5 грудня 1989 р.

міЖиРицький михайло андрійович, 
див. ÌЕЖЕÐИЦЬÊИЙ (Ì³жèðèцüêèй) Ìèõàй-
лî Аíäð³йîâèч.

мікУлін федір іванович, народився 
1888 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. задорожний 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». заарештований 
6 листопада 1936 р. за к.-р. пропаганду та 
агітацію проти держзобов’язань і комбайнів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 7 травня 1937 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 11 березня 1990 р.

міллеР степан федорович, народився 
1877 р. у м. полтава полтавської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта середня спеціальна, 
у 1931—1936 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у сел. Люботин Харківської при-
міської зони. Секретар каси взаємодопомоги 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
16 березня 1936 р. за співробітництво з контр-
розвідкою білогвардійців у 1919 р. (статті 5413, 
180 п. 2 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
25 квітня 1936 р. виправданий за недоведенос-
ті обвинувачення зі звільненням з-під варти.

міллеР-лиЗогУб агафія-ганна фрідрі-
хівна, народилася 1896 р. у м. Новогеоргіївськ 
варшавської губ. Німкеня, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у Харкові. без 
певних занять. заарештована 24 квітня 1935 р. 
за шпигунську діяльність (статті 544, 20617 п. 
«а» КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 11 жовтня 1935 р. по-
збавлена волі у вТТ на 3 роки. Реабілітована 
29 квітня 1989 р.

міницький франц якович, народився 
1898 р. у м. Люблін Люблінської губ. поляк, 
з робітників, освіта неповна середня, член 
вКп(б) з 1920 р. проживав на ст. Фокіно 
західної обл. Начальник будівництва у систе-
мі Наркомважпрому. У минулому заступник 
управителя Харківської контори Держбан-
ку. заарештований 5 березня 1937 р. УДб 
ХОУ НКвС за розкрадання державних коштів 
у системі держбанку (постанова ЦвК і РНК 
СРСР «про охорону майна державних під-
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приємств, колгоспів…» від 7 серпня 1932 р.) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 грудня 1954 р.

мінц володимир борисович, народив-
ся 1906 р. і проживав у Харкові. єврей, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Студент ХАІ. заарештований 9 листо-
пада 1935 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 180 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 3 квіт-
ня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 12 травня 1989 р.

мінцис петро володимирович, наро-
дився 1899 р. у м. житомир житомирського 
пов. волинської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Товарознавець торгової бази «Укршкірв-
зуттязбут». У 1929 р. під слідством ХОС ДпУ 
УСРР за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 
КК УСРР). заарештований 20 липня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 листопада 1936 р. позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 1 берез-
ня 1940 р. Реабілітований 30 червня 1960 р.

мінЧин семен борисович, народився 
1885 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з торговців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
постачальник фабрики «Склосвітлодрук». за-
арештований 30 квітня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
помічником прокурора у спецсправах 2 липня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

міняйло василь михайлович, наро-
дився 1913 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. Студент УКІж. заарештований 10 липня 
1935 р. як член к.-р. організації та неза-
конне зберігання зброї (статті 5410, 5411, 196 
КК УСРР) і нарсудом Дзержинського р-ну 
м. Харкова 1 лютого 1936 р. (статті 69 ч. 1, 196 
КК УСРР) засуджений на 1,5 роки позбавлен-
ня волі у зМУ.

міРеР марко львович, народився 1912 р. 
у м. бахмут бахмутського пов. Катеринослав-
ської губ. єврей, із службовців, освіта не-
закінчена вища, позапарт., у 1930—1935 рр. 
член вЛКСМ. проживав у м. Артемівськ 
Сталінської обл. Робітник скляного заводу. 
заарештований 15 жовтня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію, групування навколо 

себе антирад. налаштованих студентів (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 21 червня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Справу закрито військовим трибуна-
лом ХвО 31 жовтня 1939 р.

міРкін леонтій мойсейович, народився 
1909 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., до 1936 р. член 
вЛКСМ. проживав у сел. балаклія бала-
клійського р-ну Харківської обл. Начальник 
планово-виробничого відділу ДАРДз № 2. 
заарештований 6 вересня 1936 р. як член к.-р. 
організації та шкідницьку діяльність (статті 
547, 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 27 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 24 травня 1961 р.

міРошник степан олексійович, на-
родився 1900 р. у с. велика писарівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Красний Кут Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. помічник бухгалтера володими-
рівського будинку відпочинку. заарештований 
24 липня 1937 р. як керівник антирад. к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 червня 1959 р.

міРошниЧенко андрій федорович, 
народився 1911 р. у с. Дергачі Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. Служив у Хар-
кові. Командир відділення 69-го стріл. полку 
23-ї стріл. дивізії 14-го стріл. корпусу. за-
арештований 8 лютого 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
військовим прокурором 14-го стріл. корпусу 
2 березня 1935 р. (ст. 5 КпК УСРР).

міРошниЧенко іван микитович, на-
родився 1906 р. у м. Суми Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та вища, член вКп(б). проживав у Москві. 
Головний механік механічного заводу ім. 13-ї 
річниці жовтня. заарештований 25 листопада 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(статті 5810, 5811 КК РСФРР), того ж дня був 
направлений для подальшого слідства до Хар-
кова у розпорядження Спв УДб ХОУ НКвС 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 31 серпня 1959 р.
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міРошниЧенко іван павлович, наро-
дився 1913 р. у с. Макарівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, член вЛКСМ з 1929 р. проживав 
у с. Макарівка золочівського р-ну Харківської 
обл. Студент ХпІ. заарештований 19 жовтня 
1934 р. як член к.-р. групи та підготовку те-
ракту (статті 548, 5411 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 19 квітня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 68 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з обме-
женням прав на 5 років. На 1937 р. проживав 
у сел. букачача Чернишевського р-ну Читин-
ської обл. Старший нормувальник копальні 
№ 2. заарештований 21 грудня 1937 р. за 
антирад. діяльність, трійкою при УНКвС по 
Читинський обл. 2 січня 1938 р. (статті 587, 
588, 5810, 5811 КК РРФСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у [м. Чита]. Реабілітований 12 вересня 1991 р. 
і 21 березня 1962 р.

міРошниЧенко порфирій сидоро-
вич, народився 1908 р. у с. Алферове Кате-
ринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у м. бого-
духів богодухівського р-ну Харківської обл. 
викладач богодухівського ветеринарного тех-
нікуму. заарештований 22 червня 1935 р. за 
антирад. агітацію і участь у к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УСРР). Окремою 
ухвалою спецколегії Харківського облсуду від 
26 серпня 1935 р. матеріали направлено на 
дослідування до богодухівського Рв НКвС, 
запобіжний захід змінений на підписку про 
невиїзд, рішення в справі відсутнє.

міРошниЧенко сергій іванович, на-
родився 1884 р. у с. Качалівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Качалівка Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
заарештований 7 вересня 1936 р. за к.-р. 
розкладницьку роботу серед колгоспників 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 28 січня 1937 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

міРошниЧенко тимофій овер’яно-
вич, народився 1913 р. у с. Леб’яже зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі НКвС № 5 «Індустріальний» у Чугуїв-
ському р-ні Харківської обл. Робітник радгос-
пу. заарештований 21 травня 1935 р. за те, що 
зірвав зі стіни агітаційний плакат та портрет 
тов. Кірова (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 2 липня 1935 р. засуджений на 3 ро-

ки позбавлення волі у вТТ. помер 7 грудня 
1988 р. у с. Леб’яже Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 4 серпня 1994 р.

місевРа данило михайлович, народив-
ся 1888 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. без 
певних занять. У 1932 р. розкуркулений. за-
арештований 18 липня 1937 р. за хуліганство 
у п’яному вигляді та антирад. висловлювання 
(ст. 70 ч. 1 КК УРСР) і нарсудом 38-ї дільниці 
м. Харків 1 вересня 1937 р. засуджений на 
1,5 роки позбавлення волі. Рішенням Хар-
ківського облпрокурора від 22 жовтня 1937 р. 
справу передано до УДб ХОУ НКвС для 
розслідування за ст. 5410 КК УРСР і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 липня 1989 р.

місевРа семен михайлович, народився 
1896 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Липці Липецького 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. за-
тонського. заарештований 17 квітня 1935 р. за 
к.-р. агітацію та розповсюдження релігійних 
листівок (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 13 вересня 
1935 р. як член к.-р. групи висланий до Казах-
стану на 3 роки. На засланні перебував у м. Ал-
ма-Ата. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

міхнов степан олександрович, наро-
дився 1898 р. у Харкові. Українець, з робіт-
ників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1924—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у с. Нижня Озерна Харківської приміської зо-
ни. [Робітник] харківської бази Облзаготзер-
на. заарештований 21 січня 1937 р. як актив-
ний троцькіст, який у 1927—1929 рр. був чле-
ном к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 17 січня 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 12 груд-
ня 1941 р. Реабілітований 22 жовтня 1993 р.

міцкевиЧ станіслав станіславович, на-
родився 1906 р. у варшаві. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1930—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
безробітний. заарештований 22 січня 1937 р. 
за антирад. агітацію і крадіжку у 1933 р. пе-
чатки «Донінспвугілля» та використання її 
для підробки документів (статті 5410 ч. 1, 68 
ч. 2, 170 п. «е» КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 5 травня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з пора-
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женням у правах на 2 роки Реабілітований 
19 жовтня 1990 р.

мішенін семен максимович, народив-
ся 1911 р. у с. Деряблі Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Міліціонер 16-го кав. дивізіону 
міліції. заарештований 14 липня 1937 р. за 
крадіжку револьвера і антирад. вчинок (розі-
рвав доповідь тт. Сталіна і Молотова та про-
ект нової Конституції) (статті 5410 ч. 1, 20614 
п. «а» КК УРСР) і військовим трибуналом 
прикордонної і внутрішньої охорони УРСР 
по Харківської обл. 14 серпня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки позбав-
лення волі з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 16 березня 1990 р.

мішин олексій федорович, народив-
ся 1913 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт., член 
вЛКСМ. Студент Харківського інституту ме-
ханізації с.-г. заарештованим не був, під слід-
ством УДб ХОУ НКвС з 13 листопада 1936 р. 
за недонесення про к.-р. діяльність (ст. 5412 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 4 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою спецколегії верховного 
Суду УРСР від 17 березня 1937 р. вирок суду 
змінено, із застосуванням ст. 46 ч. 1 КК УРСР 
засуджений до 1 року примусових робіт з від-
рахуванням 10% заробітку. Реабілітований 
20 квітня 1990 р.

мішков микола петрович, народив-
ся 1906 р. у с. Сеньок Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сеньок 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Косіора. заарештований 1 квіт-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 16 червня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

мішталь василь лаврентійович, наро-
дився 1882 р. у с. Ржавець Харківського пов. 
Харківської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, у 1931—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. бригадир ремонтників 
паровозного депо «жовтень» ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 22 серпня 
1935 р. як колишній співробітник царської 
жандармерії та к.-р. діяльність, як член к.-р. 
троцькістської диверсійно-шкідницької ор-
ганізації (статті 547, 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1936 р. за к.-р. підривну шкідницьку 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 

Термін покарання відбував у північсхідта-
бі. військовим трибуналом півд. залізниці 
7 червня 1945 р. (статті 543, 5410 ч. 2, 45 КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у вТК МвС у Хер-
сонській обл. Реабілітований 11 жовтня 1957 р.

міЩан михайло дмитрович, народився 
1907 р. у с. Дементіївка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та вища, член вКп(б). проживав у м. Мелі-
тополь запорізької обл. Начальник механіч-
ного цеху заводу ім. Мікояна. заарештований 
2 листопада 1936 р. за антирад. агітацію та 
участь у антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 16 лютого 1937 р. за недоведеності 
складу злочину.

міЩенко климентій тихонович, наро-
дився 1911 р. у с. Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у с. Червоний Шахтар Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Учитель школи. заарештова-
ний 16 лютого 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито заступником 
прокурора Харківської обл. 14 липня 1935 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УСРР) зі звільненням з-під 
варти.

міЩенко микола Улянович, народився 
1913 р. у с. Шопенка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. без певного місця проживання. без 
певних занять. У 1930 р. розкуркулений і ви-
сланий до північного краю, з місця заслання 
втік. заарештований 30 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 23 березня 1989 р.

мовсесян григорій хачатурович, на-
родився 1903 р. у с. Кармерік, Туреччина. 
вірмен, із селян, освіта початкова, член партії 
«Дашнакцутюн» з 1924 р. проживав у Харко-
ві. Фотограф-кустар. заарештований 29 січня 
1937 р. як член підпільної к.-р. дашнаць-
кої організації та антирад. пропаганду (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 23 вересня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411, 542, 548 через 
ст. 17 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

могилевський олександр дмитро-
вич, народився 1903 р. у с. Таранушівка Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, 
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із селян, освіта невідома, позапарт. прожи-
вав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІпРз. заарештований 18 груд-
ня 1935 р. за агітацію проти стахановського 
руху (ст. 5410 КК УСРР), 24 березня 1936 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Транспортною прокуратурою Лиман-
ської дільниці Донецької залізниці справу 
направлено прокурору Донецької залізниці 
на припинення з анулюванням підписки про 
невиїзд. Рішення в справі відсутнє.

могилевський сергій дмитрович, 
народився 1896 р. на хут. Таранушівка Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської облас-
ті. Сторож залізничного клубу ім. в. Чубаря. 
заарештований 17 грудня 1934 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 травня 
1935 р. як член к.-р. троцькістського угрупу-
вання висланий до Казахстану на 3 років. На 
1959 р. проживав у м. Ізюм. Інвалід 2 групи. 
Реабілітований 6 вересня 1957 р.

могиленець матвій антонович, на-
родився 1906 р. у с. Річки Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у бурят-Мон-
гольській АСРР. Тиловий ополченець. за-
арештований 4 червня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5810 КК РСФРР) і 17 червня 
1935 р. військовим трибуналом військової 
частини 1154 (статті 19312 п. «а», 5810 ч. 1 КК 
РСФРР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 5 грудня 1997 р.

могильЧенко іван тимофійович, на-
родився 1899 р. у с. Катеринівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. панютине Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник паровозного депо 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
30 липня 1937 р. як член к.-р. правотроць-
кістської диверсійно-шпигунської організації 
(статті 5410 ч. 1, 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокуро-
ра СРСР 14 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

моЗговий архип федорович, народив-
ся 1900 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андрі-
ївка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Робітник депо ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 21 жовтня 1935 р. за антирад. 

агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 27 листопада 1935 р. засуджений на 
2 роки тюремного ув’язнення. Реабілітований 
19 квітня 1994 р.

мойсеєв (моїсеєв) іван миколайович, 
народився 1885 р. у с. Троїцьке бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1924—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник інструментального цеху ХТз. заарешто-
ваний 26 вересня 1936 р. як член к.-р. троць-
кістській організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 січня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі у сел. воркута Комі АРСР. звільнений 
з-під варти 25 квітня 1942 р. До 1945 р. пра-
цював за вільним наймом у воркутвугіллі, по-
тім виїхав до м. Горлівка Сталінської обл. На 
1959 р. проживав у м. єлець Липецької обл. 
Реабілітований 3 січня 1958 р.

мокієнко сергій іванович, див. ÌАÊ²-
ЄНÊО (Ìîê³ºíêî) Сåðг³й ²âàíîâèч.

мокРий опанас олександрович, наро-
дився 1910 р. у с. Геніївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1934—1935 рр. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у сел. жихар 
Харківського р-ну Харківської обл. Машиніст 
депо ст. Основа півд. залізниці. заарештова-
ний 20 червня 1937 р. за к.-р. агітацію під час 
лікування у залізничній лікарні (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 29 лип-
ня 1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Реабілі-
тований 23 липня 1958 р.

мокРий степан олександрович, наро-
дився 1876 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1930 р. за невиконан-
ня плану хлібозаготівлі позбавлений волі на 
2 роки. заарештований 28 березня 1936 р. як 
член антирад. угруповання та антирад. агіта-
цію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 26 червня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
11 травня 1990 р.

мокРяк никифор павлович, народився 
1912 р. у с. велика виска єлизаветградського 
пов. Херсонської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник заводу ім. Медведєва. заарешто-
ваний 11 листопада 1934 р. як член к.-р. на-
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ціоналістичної організації (ст. 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 4 квітня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

молдавський максим ничипорович, 
народився 1880 р. у с. Івашки Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Івашки 
золочівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Івашківського спиртозаводу. заарештований 
29 квітня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), 10 травня 1936 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд і Харківським 
облсудом 29 липня 1936 р. виправданий за не-
доведеності обвинувачення.

молоЧко-волошко Захарій самійло-
вич, народився 1905 р. у м. Миргород Мирго-
родського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, член вКп(б) з 1924 р. 
проживав у сел. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. Секретар заводського про-
фкому ДАРДз № 2. заарештований 15 бе-
резня 1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 13 серпня 1937 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Ухвалою 
судової колегії з кримінальних справ верхо-
вного Суду СРСР від 26 серпня 1939 р. вирок 
скасовано, справу повернено на новий судо-
вий розгляд. 25 січня 1940 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Харківським 
облсудом 23 лютого 1940 р. виправданий.

молЧанов іван тихонович, народився 
1914 р. у с. Муром бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у Харкові. Чорнороб будинку 
піонерів. заарештований 3 травня 1935 р. за 
к.-р. вчинок (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегію 
Харківського облсуду 8 липня 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 через ст. 7 КК УСРР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у зМУ. Термін по-
карання відбував у вТК № 4 м. Маріуполь 
Донецької обл., 18 грудня 1936 р. направле-
ний до Кіровської в’язниці в Одеській обл. 
Ухвалою Найвищого Суду УСРР від 26 лис-
топада 1935 р. вирок Харківського облсуду 
скасовано, справу направлено на повторний 
розгляд зі стадії судового слідства. Спецколе-
гією Харківського облсуду 5 травня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ, 
а 29 грудня 1936 р. винесено рішення про 
умовно-дострокове звільнення. звільнений 
з-під варти 5 січня 1937 р.

мольтов борис йосифович, народився 
1894 р. у м. Тифліс Тифліської губ. Грузин, 

з робітників, освіта середня, у 1917—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. заступ-
ник директора з політичної частини буряко-
тресту. заарештований 11 червня 1937 р. як 
член к.-р. терористичної організації правих 
і шкідництво (статті 5411, 548, 547 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
1 жовтня 1937 р. засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
19 жовтня 1959 р.

момма макар миколайович, народив-
ся 1904 р. у с. Коровинці Роменського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. На-
чальник сантехнічного сектору комунгоспу 
ХТз. заарештований 3 листопада 1935 р. за 
к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 28 січня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у Ярославській 
обл., працював інженером-теплотехніком 
волгобуду НКвС. заарештований за к.-р. 
шкідницьку діяльність і [трійкою при УНКвС 
по волгобуду] 10 лютого 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 4 травня 
1938 р., місце розстрілу невідоме. Реабілітова-
ний 20 квітня 1990 р. і 10 лютого 1993 р.

момот михайло олександрович, на-
родився 1913 у с. Циркуни Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. Служив у м. Сла-
вута Кам’янець-подільської обл. писар штабу 
26-го кінно-арт. полку. заарештований 2 жов-
тня 1936 р. за троцькістсько-зінов’євську про-
паганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 7-го кав. корпусу КвО 11 січня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 4 роки. 
Реабілітований 22 червня 1993 р.

монастиРський віктор трохимо-
вич, народився 1899 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з торговців, освіта початкова, по-
запарт. Електрозварник Харківської зміша-
ної в’язниці. заарештований 7 грудня 1936 р. 
за ворожі настрої щодо рад. влади і зв’язки 
з учасниками к.-р. терористичної організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 29 березня 1937 р. (ст. 5412 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 8 вересня 1990 р.

моненбеРг яків іонович, див. Ê²ÐОÂ 
(Ìîíåíáåðг) Яê³â ²îíîâèч.

мооР валентин валентинович, наро-
дився 1891 р. у с. веселе павлоградського 
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пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Серафимівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. продавець магазину спожив-
спілки колгоспу «Роте фане». заарештований 
11 вересня 1936 р. за к.-р. профашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 9 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Сибтабі у м. Ма-
ріїнськ Новосибірської обл., де помер 29 трав-
ня 1940 р. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

мооР валентин християнович, народив-
ся 1910 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Орджонікідзе Сталіндорфського р-ну 
Дніпропетровської обл. Чорнороб колгоспу 
«Емес». У 1931 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 30 липня 
1937 р. як член к.-р. фашистської диверсійної 
організації та профашистську роботу (статті 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 серпня 1989 р.

мооР єгор єгорович, народився 1892 р. 
у колонії Серафимівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Серафи-
мівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Роте фане». заарештований 
20 липня 1937 р. як член к.-р. організації та 
к.-р. діяльність (статті 547, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

мооР йоганн андрійович, народився 
1895 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Серафимівка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Роте фане». 
заарештований 24 липня 1937 р. як член к.-р. 
організації та к.-р. діяльність (статті 547, 549, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

мооР лоренц валентинович, народився 
1895 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у с. Серафимівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Роте фане». заа-
рештований 27 липня 1937 р. як член к.-р. фа-
шистської організації та к.-р. профашистську 
роботу (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1960 р.

мооР михайло єгорович, народився 
1904 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Серафимівка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Роте фа-
не». У 1929 р. заарештовувався Дніпропетров-
ським окрвідділом ДпУ за антирад. агітацію. 
заарештований 21 липня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської організації та к.-р. профашист-
ську діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

моос отто андрійович, народився 
1904 р. у колонії йоганнесруг Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова. Лозівського р-ну Харківської 
обл. Механік сінного пункту. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 27 січня 1937 р. 
як член к.-р. фашистської організації (статті 
549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі, де помер 18 січня 1939 р.

моРгенштейн анатолій богданович, 
див. ÊЛИÌ²НС (Ìîðгåíшòåйí) Аíàòîл³й Бîг-
äàíîâèч.

моРгУн яків калинович, народився 
1885 р. у м. Рославль Рославського пов. Смо-
ленської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. по-
мічник начальника цеху ХКз. заарештований 
3 лютого 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 27 квітня 1937 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

моРдУховиЧ борух нафталійович, на-
родився 1896 р. у с. Кореличі Новогрудського 
пов. Мінської губ. єврей, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМз. заарештований 3 листопада 
1935 р. за антирад. агітацію та терористичні 
настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 29 січня 1936 р. за-
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суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

моРдхаль шолом мойсейович, наро-
дився 1904 р. у м. Остров Ломжинської губ. 
єврей, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт., у 1931—1935 рр. член вКп(б), у 1936—
1937 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. приймальник фабрики «Шкіру-
тиль». заарештований 4 березня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність та незаконне 
зберігання зброї (статті 5410, 196 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 24 квітня 1989 р.

моРоЗ андрій євлампійович, народився 
1899 р. у с. Олександрівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Коростівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Старший бухгалтер близнюків-
ської МТС. заарештований 16 вересня 1935 р. 
за участь у бандах, дезертирство, крадіжки 
(статті 5410, 104, 108, 5627 КК УСРР). помер 
18 жовтня 1935 р. у Харківській в’язниці. 
Справу закрито близнюківським Рв НКвС 
10 грудня 1935 р. через смерть підслідного 
(ст. 4 п. «а» КпК УСРР).

моРоЗ василь богданович, народився 
1889 р. у с. Хрещатик [подільської губ.]. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1912—1914 рр. член соціал-демократич-
ної партії буковини, у 1920—1924 рр. член 
компартії Німеччини, у 1924—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Учитель СШ 
№ 6. заарештований 29 березня 1936 р. як член 
української к.-р. організації УвО (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 листопада 1936 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у Картабі. з 1941 р. проживав 
у Києві. У 1942 р. заарештований гестапо і роз-
стріляний. Реабілітований 25 березня 1960 р.

моРоЗ максим михайлович, народив-
ся 1904 р. у с. Мочулище Рівненського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. На-
йманий робітник колгоспу ім. петровського. 
У 1927 р. за політичний бандитизм засудже-
ний до розстрілу, який замінено на 10 років 
позбавлення волі у концтаборі. У 1933 р. за 
ст. 5617 КК УСРР засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку виселений з прикордонної 
смуги. заарештований 5 січня 1936 р. за к.-р. 

діяльність серед спецпереселенців з прикор-
донної смуги (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 21 березня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
5 років. Реабілітований 11 травня 1990 р.

моРоЗ федір степанович, народив-
ся 1886 р. у с. Цупівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Цупівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Старший 
стрілочник ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 31 липня 1935 р. Тв УДб 
ХОУ НКвС як член к.-р. організації, який 
проводив к.-р. пропаганду шляхом розповсю-
дження листівок на ст. Харків-пас. (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. за к.-р. 
підривну шкідницьку діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Реабілітований 11 жов-
тня 1957 р.

моРоЗов михайло власович, народився 
1897 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Контр-
олер мережі Каналтресту. заарештований 
11 січня 1936 р. за антирад. агітацію і прояви 
терористичних тенденцій (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 2 квітня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 19 березня 1992 р.

моРоЗов михайло іванович, наро-
дився 1910 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. водій-механік заводу «Червоний 
жовтень». заарештований 20 жовтня 1936 р. 
за троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
ХвО 10 квітня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
12 червня 1940 р. справу закрито за відсутнос-
ті складу злочину.

москалець омелян олексійович, на-
родився 1883 р. у с. Черкаська Лозова Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Черкаська Лозова Дергачівського р-ну 
Харківської обл. Селянин-одноосібник. за-
арештований 20 жовтня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 26 січня 1936 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито УДб ХОУ НКвС 19 трав-
ня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).
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москаль микита харитонович, наро-
дився 1899 р. у с. Тимофіївка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. без пев-
ного місця проживання. без певних занять. 
У 1931 р. розкуркулений. Ухвалою судової 
трійки при колегії ДпУ УСРР від 19 вересня 
1932 р. (ст. 78 КК УСРР) висланий до пів-
нічного краю на 3 роки. Утік через 6 місяців. 
заарештований 12 червня 1935 р. за антирад. 
агітацію та втечу з місця заслання (статті 5410, 
78 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 11 листопада 1935 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання від-
бував у в’яттабі, де помер 30 червня 1939 р. 
Реабілітований 19 травня 1992 р.

москвітін іван гаврилович, народився 
1898 р. у м. воронеж воронезької губ. Росі-
янин, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Касир ХпІ. за-
арештований 2 червня 1936 р. за к.-р. розмови 
та крадіжку облігацій держпозики (статті 5410 
ч. 1, 97 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 22 листопада 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 97, 1042 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою президії Найви-
щого Суду УРСР від 7 червня 1937 р. обвину-
вачення перекваліфіковано на статті 5412 і 97 
КК УРСР, в решті вирок залишено без змін.

московський олексій іванович, на-
родився 1894 р. у с. Медяниково вольського 
пов. Саратовської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., у 1920—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. поміч-
ник начальника Центрального військово-за-
лізничного парку, військінженер II рангу. 
заарештований 23 березня 1937 р. як член 
троцькістсько-зінов’євської організації в Ле-
нінграді у 1927—1928 рр. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 5 жовтня 1937 р. (статті 541 п. 
«б», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна і позбав-
ленням військового звання «військінженер ІІ 
рангу». Розстріляний 6 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 квітня 1956 р.

мостовий андрій харитонович, на-
родився 1900 р. у с. Калинівка єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, позапарт., у 1925 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник Рембудконтори. заарештований 31 серп-
ня 1935 р. як член к.-р. організації та анти-
рад. агітацію (статті 548, 549, 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 

19 лютого 1936 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ. після звільнення з-під 
варти проживав у м. Ухта Комі АРСР. пра-
цював на цегельному заводі. Реабілітований 
3 грудня 1957 р.

мосцевенко антонін тимофійович, 
народився 1896 р. у с. Губарівка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у сел. Люботин Харківської 
приміської зони. бригадир облікової групи 
промбудпроекту. заарештований 22 лютого 
1935 р. як член к.-р. фашистської організації 
(ст. 5411 КК УСРР) і військовим трибуналом 
КвО 24 липня 1935 р. (статті 5411, 542, 548, 
549, 5410 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років і конфіскацією особистого май-
на. Термін покарання відбував у Соловецькій 
в’язниці. Розстріляний 8 грудня 1937 р. у Ле-
нінграді за ухвалою особливої трійки УНКвС 
Ленінградської обл. від 25 листопада 1937 р. 
Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

мосцевенко костянтин тимофійович, 
народився 1899 р. у міст. Люботин валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Люботин Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Машиніст паровозного депо ст. 
Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештований 
17 червня 1931 р. за к.-р. дії проти рад. влади 
(статті 5410, 5413 КК УСРР), справу закрито 
ДТв ОДпУ півд. залізниці 18 вересня 1931 р. 
за браком доказів зі звільненням з-під варти. 
заарештований 29 липня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі на ст. Ізвєсткова Амурської заліз-
ниці. після звільнення з-під варти проживав 
у м. Люботин Харківської обл. Реабілітований 
2 жовтня 1954 р.

моськін іван трохимович, народився 
1902 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., до 
1934 р. член вКп(б). Робітник депо «жов-
тень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
штований 28 липня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 31 жовтня 1937 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою верховного Суду 
СРСР від 28 січня 1940 р. вирок скасовано, 
справу направлено на дослідування. Справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
22 липня 1940 р. за недоведеності обвинува-
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чення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 12 листопада 1940 р.

мосягін василь михайлович, народив-
ся 1895 р. у Москві. Росіянин, з міщан, освіта 
початкова, позапарт., у 1912—1913 рр. член 
РСДРп, у 1917—1931 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. бригадир Хпз. заарештова-
ний 10 вересня 1936 р. як один з керівників 
к.-р. групи та к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 
548, 549, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
11 березня 1958 р.

мотелеЧко леонід миколайович, на-
родився 1915 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. Служив у м. Луб-
ни Лубенського р-ну Харківської обл. Курсант 
навчальної роти 75-го окремого танкового 
батальйону 75-ї стріл. дивізії. заарештований 
19 лютого 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом 14-го 
стріл. корпусу ХвО 16 квітня 1937 р. засудже-
ний на 7 років тюремного ув’язнення з об-
меженням прав на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі. Розстріляний за 
ухвалою трійки УНКвС Хабаровського краю 
від 15 січня 1938 р., дата та місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 30 вересня 1992 р. 
і 9 вересня 1971 р.

мотилевський павло миколайович, 
народився 1910 р. у м. базалія Старокостян-
тинівського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Стрілець охорони ст. Харків-
балашівка півд. залізниці. заарештований 
16 червня 1937 р. за шпигунство на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 11 вересня 
1937 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 травня 1989 р.

мотоРін григорій георгійович, наро-
дився 1871 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. Свяще-
ник благовіщенської церкви. заарештований 
27 січня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 21 червня 1935 р. висланий до Ка-
захстану на 3 роки. помер 5 жовтня 1935 р. 
у лікарні Ташкентської в’язниці. Реабілітова-
ний 31 жовтня 1989 р.

мотРиЧ михайло павлович, народився 
1907 р. у с. Черкаські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у с. Черкаські 
Тишки Липецького р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 5 червня 
1937 р. як член к.-р. угрупування церковників 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 5 липня 1989 р.

мотРиЧ яків пилипович, народився 
1891 р. у с. Черкаські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черкаські 
Тишки Липецького р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 5 червня 
1937 р. як член к.-р. угрупування церковників 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 5 липня 1989 р.

мотУЗка антон петрович, народився 
1870 р. у с. Комарівка Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Санжаро-
Тернуватське Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Селянин-одноосібник. заарештова-
ний 28 липня 1937 р. як церковник, що зби-
рав колгоспників і проводив антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР), і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
6 вересня 1937 р. у полтаві. Реабілітований 
1 квітня 1989 р.

моЩенко іван феодосійович, наро-
дився 1915 р. у с. введенка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Горького. заарештований 8 квітня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 серпня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Реабілітований 2 листопада 1989 р.

мУЖевський макар архипович, на-
родився 1893 р. у с. Магриця Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Над-
еждівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Охоронник спиртзаводу. заарештований 
15 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 1 січня 1938 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

мУЗалевський олександр дави-
дович (апальков іван іванович), народився 
1921(19) р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
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позапарт. без певного місця проживання. без 
певних занять. затриманий 22 липня 1937 р. 
на ст. Харків-Сорт. півд. залізниці за напад 
на загін піонерів, виконання частівок анти-
рад. змісту в поїздах і на вокзалах (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 4 липня 
1938 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 15 березня 1994 р.

мУкасєєв прокопій миронович, наро-
дився 1889 р. у м. Оріхів бердянського пов. 
Таврійської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. помічник начальника пожеж-
ної команди ІзОС. заарештований 8 березня 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 4 серпня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

мУніц лев петрович, народився 1899 р. 
у м. браслав Ковенської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у минулому член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Директор фабрики «Червона нитка». 
заарештований 15 жовтня 1935 р. як член 
к.-р. троцькістської організації на фабриці 
«Червона нитка» (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 15 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 4 роки. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Спра-
ву повернено на дослідування і [15 квітня] 
1937 р. УДб ХОУ НКвС відновлено слідство 
за ст. 548 через ст. 17 КК УРСР. Етапований 
до Харківської в’язниці. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 26 квітня 1941 р. 
як член антирад. організації позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. після звільнення з-під 
варти проживав на хут. Лихий зверевського 
р-ну Ростовської обл. плановик-нормуваль-
ник шахти № 5-6 Сталінградського îáлòîïó. 
заарештований 6 січня 1949 р. як член анти-
рад. організації (статті 588 через ст. 17, 5810, 
5811 КК РРФСР) і ухвалою особливої наради 
МДб СРСР від 13 квітня 1949 р. висланий на 
поселення. Реабілітований 9 серпня 1957 р.

мУРейко андрій іванович, народився 
1885 р. у с. Михайлівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. за-
відувач бази № 12 вРп ст. Лозова півд. за-
лізниці. заарештований 29 січня 1935 р. за 
антирад. агітацію та терористичні помисли 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 

23 березня 1935 р. засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував у сел. 
юхта Свободненського р-ну Амурської обл., 
працював різноробом. Розстріляний за ухва-
лою трійки УНКвС по Далекосхідному краю 
від 29 квітня 1938 р., дата та місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 16 червня 1993 р.

мУха-мУшинський костянтин ві-
кторович (вікентійович), народився 1894 р. 
у м. білосток білостоцького пов. Гроднен-
ської губ. поляк, із службовців, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
заступник начальника залізничного управлін-
ня тресту «Руда». заарештований 4 листопада 
1935 р. за зв’язок з к.-р. налаштованими поля-
ками (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 3 липня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
судово-наглядової колегії верховного Суду 
СРСР від 14 жовтня 1937 р. вирок скасовано, 
справу направлено на дослідування. Рішення 
в справі відсутнє.

мУханов василь іванович, народився 
1915 р. у с. Леб’яже Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Ло-
зовенька Харківського р-ну Харківської обл. 
Студент ХзвІ. заарештований 22 грудня 
1934 р. за к.-р. агітацію (статті 548 через 
ст. 17, 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 3 лютого 1935 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ. Ухвалою Найвищого Суду УСРР 
від 28 квітня 1935 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий розгляд зі стадії судового 
слідства. Спецколегією Київського облсуду 
26 травня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
22 червня 1992 р.

мУхін антон гнатович, народився 1883 р. 
і проживав у Харкові. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, член вКп(б). Консуль-
тант заводу «Серп і молот». заарештований 
18 червня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 25 серпня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою верховного Суду 
УРСР в спецколегії від 19 вересня 1937 р. 
вирок скасовано за м’якістю, справу спря-
мовано на новий розгляд зі стадії судового 
слідства. Спецколегією Харківського облсуду 
21 листопада 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 22 липня 1994 р.
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мУхіна парасковія яківна, народилася 
1892 р. у м. Херсон Херсонської губ. Росі-
янка, з робітників, освіта вища, позапарт., 
у 1919—1935 рр. член вКп(б). проживала 
у Харкові. Лікар СШ № 70. заарештована 
31 серпня 1936 р., як член к.-р. троцькістської 
організації та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. засуджена 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін по-
карання відбувала у Котлаському відділенні 
Ухтпечтабу. Реабілітована 25 серпня 1994 р.

мюллеР вальтер фрідріхович, народив-
ся 1914 р. у м. Гамбург, Німеччина. Німець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник заводу ім. Леніна. 
заарештований 30 липня 1937 р. за розвід-
увальну та диверсійну діяльність на користь 
Німеччини (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 листопада 1937 р. висланий за межі 
СРСР. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

мюллеР фрідріх фрідріхович, народився 
1906 р. у м. Кіль, Німеччина. Німець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Хвз. заарештований 30 липня 
1937 р. за розвідувальну і диверсійну діяльність 
на користь Німеччини (статті 546 ч. 1, 549, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 14 грудня 1937 р. висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

мядлеР мойсей ізраїльович, народився 
1898 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. ві-
леньської губ. єврей, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт., у 1920—1927 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач кіоску Хатор-
гу. У 1932 р. під слідством Спв ДпУ УСРР за 
ст. 5410 КК УСРР, справу закрито (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР). заарештований 9 квітня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 20 січня 1936 р. висланий до 
Красноярського краю на 3 роки. На заслан-
ні перебував на ст. Широ Абаканської обл. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 

від 7 червня 1936 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у воркуттабі. Реа-
білітований 27 березня 1964 р.

м’якота микита павлович, народився 
1878 р. у с. Яцькове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Яцькове Ізюмського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 28 квітня 1936 р. за терористич-
ні наміри щодо сільських активістів (ст. 548 
КК УСРР), 11 серпня 1936 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд і Харківським 
облсудом 9 квітня 1937 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

м’якоткін іван васильович, народив-
ся 1898 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
освіта неповна середня, позапарт. Контр-
олер-інструктор ХТз. У 1920 р. Ов півден-
но-західного фронту за службу в Доброволь-
чій армії генерала Денікіна позбавлений волі 
у концтаборі до закінчення Громадянської 
війни. У 1930 р. під слідством вДТв ОДпУ 
ст. Харків-пас. півд. залізниці за антирад. 
прояви та ухилення від обліку офіцерів цар-
ської та білої армій (ст. 5410 КК УСРР). за-
арештований 27 липня 1937 р. як колишній 
білий офіцер та к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5413 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі 
в бухті Нагаєва Хабаровського краю. Реабілі-
тований 15 травня 1959 р.

м’ясников петро ілліч, народився 
1884 р. у с. Ловці зарайського пов. Рязанської 
губ. Українець, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт., у 1917—1918 рр. член партії со-
ціалістів-революціонерів. проживав у Харко-
ві. Робітник Хпз. заарештований 26 квітня 
1936 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
28 січня 1937 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 22 квітня 1993 р.

н

набока Роман олексійович, народив-
ся 1884 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Огульці валківського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 30 квітня 1935 р. за антирад. агі-
тацію і належність до к.-р. організації (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 

28 серпня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 6 липня 1994 р.

нагай семен карпович, народився 
1893 р. на хут. Кривцове Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. вірич 
Лубенського р-ну Харківської обл. Молодший 
стрілочник ст. Ромодан півд. залізниці. за-
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арештований 12 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 28 січня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 2 роки з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 19 травня 1995 р.

нагиба іван андрійович, народився 
1898 р. на ст. Алмазна Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта середня, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у с. Старий Мерчик валківського р-ну Хар-
ківської обл. Директор радгоспу. заарешто-
ваний 19 вересня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито прокуро-
ром богодухівського р-ну 13 лютого 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

нагнієнко дмитро іванович, народив-
ся 1914 р. у с. Давидів брід Херсонського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, член вЛКСМ з 1931 р. про-
живав у Харкові. Учень Харківського техні-
куму промислового транспорту. заарешто-
ваний 4 березня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 5 червня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УРСР) засуджений на 1,5 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Харківським облсудом 26 травня 1938 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

нагоРний ілля іванович, народився 
1884 р. у с. Черкаські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черкаські 
Тишки Липецького р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 23 квітня 
1937 р. як член антирад. організації церковни-
ків (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 5 липня 1989 р.

нагоРний кирило кузьмич, народився 
1915 р. у с. пожня Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Серп і молот». заарештований 
15 липня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 21 серпня 
1935 р. позбавлений волі на 1,5 роки. Реабілі-
тований 7 грудня 1993 р.

нагоРний микола петрович, народив-
ся 1910 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. Служив у м. Ржи-
щів Київської обл. Червоноармієць 23-го 
арт. полку Укрвійськокругу. заарештований 
10 липня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), етапований для подальшого 
слідства до Харкова у розпорядження Ов 
НКвС ХвО і військовим трибуналом 14-го 

стріл. корпусу ХвО 29 грудня 1935 р. виправ-
даний за недоведеності обвинувачення.

нагоРний михайло несторович, наро-
дився 1903 р. у с. близнюки павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. заарештований 25 липня 
1937 р. як член к.-р. організації (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 9 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Карель-
ській АРСР. Реабілітований 6 липня 1957 р.

нагоРний сергій пантелеймонович, 
народився 1897 р. у с. Мала Комишуваха Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Обліковець ІпРз. У 1931 р. майно конфіс-
ковано. заарештований 3 липня 1935 р. Тв 
ГУДб НКвС Донецької залізниці за зв’язок 
з нелегальними релігійно-сектанськими ор-
ганізаціями (ст. 5410 КК УСРР), а 28 серпня 
1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 7 січня 1936 р. за антирад. 
агітацію засланий до Казахстану на 3 роки. 
Реабілітований 14 листопада 1989 р.

надУтий іван сергійович, народився 
1916 р. у с. Основа Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
заводу «Серп і молот». заарештований 20 лип-
ня 1937 р. за підготовку і спробу здійснити 
диверсію на залізничній гілці заводу «Серп 
і молот» (ст. 549 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 23 листопада 1937 р. (статті 549, 
542 КК УРСР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 25 липня 1996 р.

наЗаРевиЧ ян йосифович, див. 
ШÌ²ДТ-ДОБЕÐСЬÊИЙ Яí Яíîâèч (Нàçàðåâèч 
Яí Йîñèфîâèч).

наЗаРенко василь дмитрович, наро-
дився 1883 р. у с. Кошманівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кошманівка Машівського р-ну Харків-
ської обл. Комірник МТС. заарештований 
26 травня 1935 р. як член к.-р. організації та 
антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 4 лютого 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 196 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 7 грудня 1993 р.
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наЗимов микола павлович, народився 
1904 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. Українець, з робітників, освіта серед-
ня, у 1925—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Студент ХІКГ. заарештований 
11 січня 1937 р. як троцькіст-терорист і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 червня 1937 р. за пособництво троцькістам, 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у бам-
табі. Трійкою УНКСвС по Далекосхідному 
краю 26 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
(статті 5810, 5811, 5814 КК РРФСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 15 грудня 
1937 р., місце розстрілу невідоме. Реабілітова-
ний 12 березня 1957 р. і 8 червня 1956 р.

найденко яків андрійович, народився 
1901 р. у с. бірки зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. бірки Нововодо-
лазького р-ну Харківської обл. Робітник ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
27 листопада 1936 р. як член к.-р. групи та 
шкідництво (статті 5630 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 28 липня 1937 р. 
(статті 5630 п. «а» ч. 1, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 6 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки. Ухвалою коле-
гії у транспортних справах верховного Суду 
СРСР від 21 серпня 1937 р. вирок скасовано, 
справу повернено на дослідування зі стадії 
попереднього слідства. Особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 березня 1938 р. 
(статті 5411, 5630 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1958 р.

найдиЧ олександр якович, народився 
1897 р. у м. Давид-Городок Мозирського пов. 
Мінської губ. єврей, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Старший 
інженер Шахтбуду. заарештований 21 червня 
1937 р. як член к.-р. шкідницької організації, 
підривну діяльність у галузі коксохімії (статті 
547, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 10 грудня 1937 р. 
(статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до вМп з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 10 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 лютого 1960 р.

найдовський ігор валентинович, на-
родився 1914 р. на хут. Одрадне Куп’янськго 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта середня, позапарт., у минулому 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
2-го ХМІ. заарештований 27 квітня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
а 15 травня 1937 р. звільнений з-під варти на 

підписку про невиїзд. Харківським облсудом 
29 червня 1937 р. (ст. 5412 КК УРСР) засудже-
ний на 1 рік позбавлення волі. Реабілітований 
22 березня 1990 р.

наймайєР антон єгорович, народився 
1879 р. у колонії Ямбур Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Орджонікідзе Сталіндорфського р-ну Дні-
пропетровської обл. Тесля колгоспу «Емес». 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 31 липня 1937 р. 
як член к.-р. фашистської диверсійної органі-
зації та профашистську діяльність (статті 549, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

наймайєР бартель михайлович, наро-
дився 1876 р. у колонії Ямбур Катеринослав-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник вРп 2-го відділення ст. Лозо-
ва півд. залізниці. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
17 липня 1937 р. як член к.-р. підпільної 
фашистської організації та поширення про-
вокаційних чуток (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

найпак митрофан іванович, народився 
1891 р. у с. протопопівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. прото-
попівка Харківської приміської зони. Член 
колгоспу ім. Ілліча. заарештований 20 квітня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито Харківською облпрокурату-
рою 4 червня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

накоРЧевський іван дементійович, 
народився 1902 р. у с. вила Ямпільського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт., у 1925—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Редактор газети 
ХвО «ворошиловець», батальйонний комісар. 
заарештований 24 червня 1937 р. за участь у ан-
тирад. військово-троцькістській змові (статті 
541 п. «б», 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 5 жовтня 
1937 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 5 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1957 р.
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накостенко Ростислав пилипович, 
народився 1910 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українець, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Асистент ка-
федри фізики ХпІ. заарештований 21 лютого 
1935 р. за шпигунську роботу на користь 
польщі й військовим трибуналом прикор-
донної і внутрішньої охорони військ НКвС 
УСРР 23 липня 1935 р. (ст. 546 ч. 1 через ст. 20 
КК УСРР) засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі з конфіскацією майна. Ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 19 травня 
1951 р. висланий на поселення. Реабілітова-
ний 29 грудня 1956 р.

налимов михайло миколайович, на-
родився 1894 р. у с. Михайлівське Галичсько-
го пов. Костромської губ. Росіянин, з робіт-
ників, освіта початкова, у 1915—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. 2-й секретар 
Харківського обкому Кп(б)У. заарештований 
17 липня 1937 р. як член антирад. підпільної 
організації та за підривну роботу (статті 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 1 жовтня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 15 грудня 1956 р.

намоРадЗе-наРідЗе георгій андрійо-
вич, народився 1882 р. у м. Горі Горійського 
пов. Тифліської губ. Грузин, із священнос-
лужителів, освіта вища, позапарт., у 1905—
1906 рр. член РСДРп(б), у 1907—1917 рр. 
член УпСР, у 1920—1921 рр. член РКп(б), 
у 1925—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. письменник. заарештований 
29 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 7 червня 1937 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі на 5 років. 
Термін покарання відбував у Темтабі. звіль-
нений з-під варти 6 лютого 1945 р. На 1956 р. 
проживав у с. Сартичала Сагареджанського 
р-ну Грузинської РСР, працював учителем. 
Реабілітований 3 вересня 1956 р.

нанкін михайло борисович, народився 
1900 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. єврей, з кустарів, 
освіта вища, позапарт., у 1928—1933 рр. і до 
[1936 р.] член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Інженер ХТГз. заарештований 27 серпня 
1936 р. за к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. за 
зв’язок з к.-р. троцькістами позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
на копальні «Річка Утина» у с. Оротукан Ха-

баровського краю. Ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 31 травня 1938 р. за саботаж 
на виробництві та антирад. агітацію позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. після звільнення 
з-під варти проживав у м. жданов Сталінської 
обл., працював на рибоконсервному заводі. 
Реабілітований 14 листопада 1958 р.

наРетя марко іванович, народився 
1907 р. у с. вербівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вербівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Ста-
тистик балаклійської контори заготхудоби. 
заарештований 29 січня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 31 серпня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував в Ухтіжемтабі. Ре-
абілітований 22 червня 1989 р.

наРодницький давид ізраїльович, 
дата і місце народження, національність, со-
ціальне походження, освіта, партійність не-
відомі. Місце проживання та місце роботи 
невідомі. заарештований 30 березня 1937 р. 
Оп Тв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. за-
лізниці [за антирад. діяльність], справу закри-
то розпорядчим засіданням лінсуду півд. за-
лізниці 2 липня 1939 р. через психічний стан 
здоров’я підслідного (ст. 10 ч. 2 КпК УРСР).

наРтов климент опанасович, народився 
1888 р. у с. Старовірівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. власівка Старовірівського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. У 1929 р. роз-
куркулений. заарештований 26 липня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 6 травня 1989 р.

насадюк василь михайлович, наро-
дився 1897 р. у с. Лісна Тарновиця Надвір-
нянського пов. провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у м. прилуки Черні-
гівської обл. Командир роти 224-го стріл. пол-
ку 75-ї стріл. дивізії. заарештований 18 червня 
1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 24 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

настаЧенко іван сидорович, народив-
ся 1908 р. у с. Мечебилове Ізюмського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1928 рр. член 
вЛКСМ, у 1928—1930 рр. кандидат у члени 
вКп(б), у 1930—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Лозовеньки петрівського р-ну 
Харківської обл. Рахівник МТС. заарешто-
ваний 29 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 5 січня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

наталУхіна марія данилівна, народи-
лася 1915 р. у стан. Кринична Таганрозького 
округу області війська Донського. Українка, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживала у Харкові. Медсестра 2-ї 
радлікарні. заарештована 1 квітня 1935 р. за 
шпигунство (ст. 546 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 21 серпня 
1935 р. позбавлена волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбувала в Ухтпечтабі. Роз-
стріляна 11 березня 1938 р. у сел. Нова Ухтар-
ка Комі АРС за ухвалою трійки при УНКвС 
по Архангельській обл. від 5 січня 1938 р. 
Реабілітована 17 червня 1989 р.

наУменко андрій антонович, народив-
ся 1902 р. у с. Циркуни Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Циркуни 
Харківської приміської зони. без певних за-
нять. заарештований 30 січня 1935 р. як член 
групи «істинно православних», к.-р. агітацію 
та відмову отримати рад. паспорт за релі-
гійними переконаннями (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 25 жовтня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у сел. 
Чиб’ю Комі автономної обл. Реабілітований 
3 лютого 1964 р.

наУменко василь петрович, народив-
ся 1906 р. у с. Солохи Грайворонського пов. 
Курської губ. [Українець, із селян], освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у Харкові. Командир відділення 
2-го окремого відомчого дивізіону РСМ. за-
арештований 11 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом прикордонної та внутрішньої 
охорони УРСР по Харківської обл. 5 листопа-
да 1937 р. (статті 5411, 542, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
виправданий.

наУменко володимир степанович, на-
родився 1901 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, по-
запарт., у 1920—1935 рр. член вКп(б). по-
мічник начальника з політчастини школи 
червоних старшин. заарештований 15 жовтня 

1935 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 20 квітня 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 68 ч. 2, 180 ч. 2 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував у Далекосхідному 
краї. Розстріляний 8 травня 1938 р. за ухвалою 
трійки при УНКвС по Дальбуду від 30 квіт-
ня 1938 р. Реабілітований 27 липня 1956 р. 
і 10 жовтня 1960 р.

наУменко павло прокопович, наро-
дився 1901 р. у с. Циркуни Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Циркуни 
Харківської приміської зони. без певних за-
нять. У 1932 р. майно частково конфісковано. 
У 1932 р. під слідством ХОв ДпУ за ст. 5410 
КК УСРР. заарештований 30 січня 1935 р. як 
член групи «Істинно православних» та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 25 жовтня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував у сел. Чиб’ю Комі 
Автономної обл.

наУмов андрій харитонович, народився 
1901 р. у с. борщова Харківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
Харківського харчового комбінату. заарешто-
ваний 20 червня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 2 вересня 1936 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 8 грудня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР) зі скасуванням підписки про невиїзд.

наУмов веніамін лазарович, народився 
1902 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, із службовців, освіта неповна се-
редня, у 1920—1936 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. завідувач особливого сектора 
Харківського обкому Кп(б)У. заарештований 
22 грудня 1936 р. як член троцькістської орга-
нізації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 8 берез-
ня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до вМп з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 28 березня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 листопада 1955 р.

наУмов кузьма харитонович, народив-
ся 1889 р. у с. борщова Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Двірник складу № 1 Союзтрансу. заарешто-
ваний 10 червня 1935 р. за к.-р. розмови, роз-
повсюдження літератури релігійного змісту 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
31 липня 1935 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
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вах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у в’яземтабі у західній обл. Розстріляний 
16 вересня 1937 р. за ухвалою трійки УНКвС 
західної обл. від 8 вересня 1937 р., місце 
розстрілу невідоме. Реабілітований 10 липня 
1978 р. і 27 лютого 1990 р.

наУмов михайло овсійович, народився 
1904 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1925 р. 
кандидат у члени вКп(б), у 1922—1929 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Інже-
нер-конструктор Теплоелектропроекту. заа-
рештований 23 вересня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію під час військових зборів 
комскладу 137-го арт. полку (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 26 бе-
резня 1937 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі. звільнений з-під варти 5 січ-
ня 1940 р. Реабілітований 29 листопада 1994 р.

наУмов олексій андрійович, народився 
1909 р. у с. Чижовка воронезької губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, у 1930—
1937 рр. член вКп(б). Служив у м. Олек-
сандрія Олександрійського р-ну Дніпропе-
тровської обл. Інструктор пропаганди 122-го 
стріл. полку 41-ї стріл. дивізії. заарештований 
20 червня 1937 р. за к.-р. терористичні по-
гляди (статті 548, 5411 через ст. 17 КК УРСР) 
і військовим трибуналом 7-го стріл. корпусу 
ХвО 22 жовтня 1937 р. (ст. 548 через ст. 17 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією особистого майна. Ухвалою верховного 
Суду СРСР від 31 грудня 1937 р. вирок скасо-
вано, справу направлено на новий розгляд зі 
стадії попереднього слідства. військовим три-
буналом ХвО 23 грудня 1938 р. виправданий.

наУмов-винокУРов наум михайло-
вич, народився 1888 р. у м. вальківці поділь-
ської губ. єврей, з робітників, освіта середня, 
у 1905—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор Харківського експери-
ментального реактивного заводу. заарештова-
ний 27 лютого 1936 р. як член к.-р. троцькіст-
ської організації, висловлювання к.-р. анти-
партійних поглядів, вербування однодумців 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 21 серпня 1936 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував в Ухтпечтабі у сел. воркута 
Комі АРСР. Розстріляний 30 березня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Архангельській 
обл. від 25 грудня 1937 р., місце розстрілу не-
відоме. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

небєєв дмитро федотович, народився 
1914 р. у с. Комишовка Суджанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-

кова, позапарт. проживав на ст. Основа півд. 
залізниці. бригадир 13-го околодку 7-ї дистан-
ції колії ст. Основа. У 1933 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
29 липня 1937 р. за к.-р. агітацію та шкідни-
цтво на транспорті (статті 549, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

небоРа харитон сидорович, народився 
1878 р. у с. володіївці Могилівського пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Комір-
ник-рахівник всеукраїнської контори тресту 
«Техніка безпеки». заарештований 16 грудня 
1936 р. як член к.-р. офіцерської повстанської 
організації (ст. 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 26 травня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі у м. владивосток Далекосхідного 
краю. після звільнення проживав і помер 
у Харкові. Реабілітований 10 травня 1958 р.

невельський борис соломонович, на-
родився 1891 р. у м. Невель Невельсько-
го пов. вітебскої губ. єврей, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1908—
1935 рр. член вКп(б). поживав у Харкові. 
Член президії Харківської облпрофради. за-
арештований 29 вересня 1935 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5411 КК УСРР), 
1 жовтня 1935 р. для подальшого слідства на-
правлений до Києва у розпорядження НКвС 
УСРР і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 10 березня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у Да-
лекосхідному краї. Розстріляний 26 жовтня 
1937 р. за ухвалою трійки при УНКвС по 
Дальбуду від 17 вересня 1937 р. Реабілітова-
ний 20 жовтня і 12 листопада 1956 р.

невпРяга павло сергійович, народився 
1911 р. у с. Новгородка Олександрійського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Слухач курсів ппО НКШС. за-
арештований 4 червня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 9 жовтня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабіліто-
ваний 14 січня 1966 р.

негодяєв сергій терентійович, наро-
дився 1912 р. у вовчанському пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав на хут. пролетарка велико-
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бурлуцького р-ну Харківської обл. заарешто-
ваний 27 січня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 15 квітня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

недбайло іван Захарович, народився 
1907 р. у с. Хуторське зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХзТМ. заарештований 28 жовтня 
1935 р. за к.-р. агітацію та розмови про під-
готовку збройного повстання (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 10 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у відда-
лених вТТ. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

неЖинський іван йосипович, наро-
дився 1907 р. у с. Грушевка валуйського пов. 
воронезької губ. Українець, із селян, освіта 
середня, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Учень Харківського технікуму жур-
налістики. заарештований 9 грудня 1934 р. як 
член к.-р. групи (ст. 5410 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 23 травня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 9 листопада 1992 р.

неЗнакомов григорій ілліч, народив-
ся 1900 р. у м. Умань Уманського пов. Ки-
ївської губ. єврей, з міщан, освіта вища, 
у 1918—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. заступник завідувача сільгоспвідді-
лу Харківського обкому Кп(б)У. заарештова-
ний 11 грудня 1936 р. як член к.-р. троцькіст-
ської терористичної шкідницької організації 
(статті 547, 548, 5411 КК УСРР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 9 березня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 10 березня 1937 р. у Москві. 
Реабілітований 16 травня 1957 р.

нейман борис вульфович, народився 
1913 р. у м. подобрянка Гомельського пов. 
Могильовської губ. єврей, з торговців, осві-
та середня, позапарт., у 1931—1932 рр. член 
вЛКСМ, у 1932—1935 рр. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у сел. зелений Гай 
Харківської приміської зони. Студент ХДУ. 
заарештований 19 жовтня 1935 р. за прихову-
вання соціального походження під час вступу 
до вКп(б) (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу 
закрито заступником Харківського облпро-
курора в спецсправах 31 жовтня 1935 р. (ст. 5 
КпК УСРР). звільнений з-під варти 2 листо-
пада 1935 р.

нейолов олексій сидорович, народив-
ся 1905 р. у с. зарожне зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Механоліт». заарештований 
28 квітня 1935 р. за антирад. терористичні на-
строї (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
помічником прокурора у спецсправах 29 лис-
топада 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КК УСРР).

нейфельд петро якович, народився 
1904 р. у с. Андрополь Херсонської губ. Ні-
мець, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. проживав у радгоспі ім. Куйбишева 
у барвінківському р-ні Харківської обл. Слю-
сар радгоспу. заарештований 13 листопада 
1936 р. за антирад. агітацію та вихваляння 
фашистського ладу (ст. 5410 КК УСРР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
31 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 серпня 1962 р.

некляєв олексій павлович, народився 
1888 р. у стан. Іловайська Таганрозького окр. 
області війська Донського. Росіянин, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт., у минулому 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інспектор 
купе-буфетів Управління півд. залізниці. за-
арештований 20 листопада 1935 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 20 січня 1936 р. (статті 5410, 180 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки тюремно-
го ув’язнення. Ухвалою транспортної колегії 
верховного Суду СРСР від 25 лютого 1936 р. 
вирок скасовано, справу закрито за недоведе-
ності обвинувачення зі звільненням з-під вар-
ти. Розстріляний 27 серпня 1938 р. у Харкові 
за вироком військової колегії верховного Су-
ду СРСР від 27 серпня 1938 р. Реабілітований 
10 жовтня 1956 р.

некРасов іван васильович, народив-
ся 1908 р. у Харкові. Українець, з міщан, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. вертіївка богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Нормувальник заводу «Серп і мо-
лот». заарештованим не був, під слідством 
ЕКв УДб ХОУ НКвС з 11 грудня 1935 р. 
за зниження норм зарплати стахановцям 
(ст. 5414 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 9 січня 1936 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у зМУ з конфіска-
цією особистого майна. Ухвалою Найвищо-
го Суду УСРР від 29 березня 1936 р. вирок 
змінено, за ст. 97 КК УСРР засуджений на 6 
місяців примусових робіт за місцем служби. 
Справу закрито Харківською облпрокурату-
рою 4 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).
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неменко андрій матвійович, народив-
ся 1893 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з міщан, осві-
та вища, позапарт., у 1920—1924 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Інспектор ре-
зервів Харківського обласного управління 
хлібофуражної бази № 132. заарештований 
4 грудня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 січня 
1937 р. позбавлений волі у в’язниці на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у Ярослав-
ській в’язниці, Норільтабі. після звільнення 
з-під варти працював за вільним наймом на 
Норільському комбінаті. У 1946 р. виїхав до 
України. У 1949 р. заарештований Київським 
облвідділом МДб. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 25 травня 1949 р. за анти-
рад. троцькістську діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) висланий на поселення. На 
поселенні перебував у м. Ігарка Краснояр-
ського краю. Реабілітований 22 травня 1989 р. 
та 2 березня 1956 р.

немешаєва варвара василівна, наро-
дилася 1897 р. у с. Крестище Тімського пов. 
Курської губ. Росіянка, з торговців, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1920—1935 рр. 
член вКп(б). проживала у Харкові. без-
робітна. заарештована 4 вересня 1936 р. як 
активний член к.-р. троцькістської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 13 травня 
1936 р. позбавлена волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбувала у воркуттабі. звіль-
нена з-під варти у 1943 р. На 1956 р. прожива-
ла на ст. Сива Маска у радгоспі «Горняк» Ко-
мі АРСР. Реабілітована 25 листопада 1955 р.

немиРовський йосиф ісакович, на-
родився 1904 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1926 рр. член 
вЛКСМ, у 1926—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник комбінату това-
рів ширвжитку. заарештований 15 листопа-
да 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 25 березня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
спецколегії Найвищого Суду УРСР 23 квітня 
1937 р. вирок скасовано, справу закрито.

немиЧев яків митрофанович, наро-
дився 1876 р. у с. Іванівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Іванів-
ка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Хвиля революції». заарешто-
ваний 20 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 

(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
5 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Реабілітований 
12 жовтня 1990 р.

непомняЩий абрам якович, наро-
дився 1907 р. у м. Глухів Глухівського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1927 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
швейної фабрики ім. 13-ї річниці жовтня. за-
арештований 4 травня 1935 р. за троцькістську 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 2 листопада 
1935 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

непомняЩий лев самійлович, на-
родився 1893 р. у м. Глухів Глухівського пов. 
Чернігівської обл. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Кравець фа-
брики ім. Тінякова. заарештований 29 ве-
ресня 1935 р. за приховування соціального 
походження під час вступу до вКп(б) (ст. 182 
ч. 2 КК УСРР) і Харківським облсудом 2 лис-
топада 1935 р. засуджений на 2 роки позбав-
лення волі.

непоЧатов олексій матвійович, наро-
дився 1913 р. у с. Лозовенька зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у радгоспі «Со-
цнаступ» у барвінківському р-ні Харківської 
обл. Тракторист радгоспу. заарештований 
21 січня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 7 квітня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 квітня 1995 р.

неРонов іван сидорович, народився 
1912 р. у с. бочкове вовчанського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт., член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. Учень Харківського технікуму іноземних 
мов. заарештований 4 липня 1935 р. за к.-р. 
націоналістичну агітацію серед студентів та 
належність до к.-р. угруповання (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 11 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 1 червня 1990 р.

несват петро данилович, народився 
1908 р. у с. Драбівці золотоніського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. Драбівці Драбів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний жовтень». заарештований 15 трав-
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ня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 20 липня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 11 квітня 1995 р.

несвітій (несвітей) дмитро онисимо-
вич, народився 1889 р. у с. велика Лихівка 
валківського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 20 грудня 1934 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою спеціальної трійки лінсуду півд. 
залізниці від 7 лютого 1935 р. позбавлений 
волі у концтаборі на 10 років з обмеженням 
громадських прав. Термін покарання відбу-
вав у білталттабі. Розстріляний 29 вересня 
1937 р. в урочищі Сандармох на 16-му км від 
м. Медвежогорськ Карельської АРСР за ухва-
лою особливої трійки при НКвС Карельської 
АРСР від 20 вересня 1937 р. Реабілітований 
1 червня і 6 липня 1960 р.

нестеРенко іван аніфатович, наро-
дився 1877 р. у с. затон Миргородського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. затон 
великобагачанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Молотова. заарештованим 
не був, під слідством великобагачанського Рв 
НКвС з 27 січня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 серпня 1935 р. 
позбавлений права проживання в Україні на 
3 роки. Реабілітований 2 листопада 1989 р.

нестеРенко юхим васильович, наро-
дився 1905 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 27 квітня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 27 липня 1935 р. засу-
джений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 14 листопада 1994 р.

нестеРов іван семенович, народився 
1905 р. у с. Студене Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. високопілля валківського р-ну 
Харківської обл. Шляховий обхідник 10-го 
околодку шляху півд. залізниці. заарешто-
ваний 30 квітня 1935 р. вДТв ГУДб НКвС 
ст. Люботин півд. залізниці за приховування 
соціального походження під час влаштування 
на транспорт (ст. 68 через ст. 7 КК УСРР), 
2 травня 1935 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито тран-
спортною прокуратурою 4-ї дільниці півд. 

залізниці 3 липня 1935 р. за недоведеності 
обвинувачення.

нестеРУк андрій хомич, народився 
1892 р. у с. Крайня Деражня Київської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Улянівка Улянівського 
р-ну Харківської обл. Робітник Улянівського 
цукрового заводу. У 1929 р. висланий на 3 ро-
ки до північного краю, з місця заслання втік. 
заарештований 7 листопада 1934 р. за к.-р. ді-
яльність (статті 546, 5411 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 10 трав-
ня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у сел. воркута 
Комі АРСР. Реабілітований 4 травня 1989 р.

нестеРЧУк хома титович, народився 
1905 р. у с. Грива Ковельського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1932—1935 рр. член вКп(б). Слу-
жив у Харкові. Курсант школи молодшого 
командного складу НКШС. заарештований 
3 липня 1935 р. за антирад. терористичні на-
строї (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
Тв УДб ХОУ НКвС 16 січня 1936 р. (ст. 226 
п. 2 КпК УСРР) з направленням на примусо-
ве лікування до психіатричної лікарні.

нефоРостний олексій іванович, на-
родився 1897 р. у с. бакумівка Миргородського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, у 1915—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Директор СШ № 5. заарешто-
ваний 23 липня 1937 р. як член к.-р. терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1957 р.

нефьодов олександр дмитрович, на-
родився 1887 р. у с. звєркове Московської 
губ. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1919—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. заступник управителя 
обласної бази Тютюнторгу. заарештований 
3 січня 1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 26 березня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував в Ухті-
жемтабі. заарештований 18 грудня 1941 р. за 
антирад. агітацію і верховним Судом Комі 
АРСР 7 березня 1942 р. (ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР) засуджений до розстрілу з заміною 
на 10 років позбавлення волі. помер 1943 р. 
в ув’язненні. Реабілітований 1 лютого 1962 р.

нефьодов-ЧеРняк олександр івано-
вич, народився 1897 р. у с. Гнилець Дми-
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тровського пов. Орловської губ. Росіянин, із 
священнослужителів, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Уповноважений 
при ансамблі бандуристів ім. Шевченка. за-
арештований 3 липня 1937 р. як член к.-р. 
організації церковників (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

нехамкін ісак львович, народився 
1893 р. у с. Ущерп’я Суразького пов. Черні-
гівської губ. єврей, з кустарів, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Харківського психоневрологічного інституту. 
заарештований 15 червня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 25 серп-
ня 1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 20 квітня 1990 р.

неЧепалюк іван федорович, народив-
ся 1889 р. у с. полянки Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гусинка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. РСМ. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку виселений з при-
кордонної смуги. заарештований 4 листопада 
1936 р. за к.-р. агітацію та поширення по-
разницьких настроїв (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 21 березня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Реабілітований 
11 березня 1990 р.

неЧепУРенко дмитро кіндратович, 
народився 1902 р. на хут. Миргород зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, у 1922—1926 рр. член 
вЛКСМ, у 1926—1929 рр. кандидат у члени 
вКп(б), у 1930—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник Хпз. заарештова-
ний 29 липня 1936 р. за написання листа к.-р. 
змісту (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 17 жовтня 1936 р. засуджений до 
позбавлення волі на 3 роки з пораженням 
у правах на 1 рік. помер 28 травня 1937 р. 
у камері спецкорпусу ХОУ НКвС. Реабіліто-
ваний 7 жовтня 1960 р.

неЧипоРенко борис іванович, наро-
дився 1912 р. у с. Артільне павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
Служив у м. петергоф Ленінградської обл. 
Червоноармієць автотранспортної роти вій-

ськової частини 2943. заарештований 16 бе-
резня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК 
РСФРР) і військовим трибуналом 7-го мех. 
корпусу ЛвО 27 травня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 17 жовтня 1996 р. і у вересні 2005 р.

неЧитайло дмитро іванович, народив-
ся 1886 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. без пев-
них занять. заарештований 26 вересня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 16 серпня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
помер 5 червня 1942 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 13 жовтня 1992 р.

неЧитайло єгор тимофійович, наро-
дився 1875 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, неписьм., 
позапарт. проживав у с. Липці Липецько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1932 р. майно конфісковано, за ухилення 
від хлібоздачі засуджений на 1 рік позбав-
лення волі з пораженням у правах на 2 роки. 
У 1933 р. за ст. 127 КК УСРР засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 3 роки, термін покарання знижено 
до 1 року ув’язнення. заарештований 3 жов-
тня 1934 р. за антирад. агітацію та поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито прокурором у спецсправах 
25 листопада 1934 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

нешкес борис йосифович, народив-
ся 1899 р. у м. Слонім Слонімського пов. 
Гродненської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1927 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. постачальник 
12-ї міської лікарні. заарештований 26 лип-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 23 вересня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідта-
бі. Розстріляний 13 квітня 1938 р. за ухва-
лою трійки УНКвС по Дальбуду від 24 січ-
ня 1938 р. Реабілітований 16 липня 1989 р. 
і 17 грудня 1980 р.

ниЖегоРодцев костянтин дмитро-
вич, народився 1877 р. у с. Старий Город 
бєлгородського пов. Курської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник Хпз. заарештова-
ний 26 липня 1936 р. як член к.-р. угрупован-
ня та антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
11 травня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).
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ниЗенко степан сидорович, народився 
1898 р. у с. Демка прилуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. завідувач 
внуторгвідділу петровського райвиконкому. 
заарештований 31 серпня 1935 р. за к.-р. 
діяльність та зловживання службовим стано-
вищем (статті 5410, 68, 97 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 14 березня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Термін покарання відбував у бамтабі. 
звільнений з-під варти 31 серпня 1940 р., 
проживав у радгоспі ім. Куйбишева у Розі-
вському р-ні запорізької обл. Реабілітований 
20 березня 1959 р.

никифоРов варфоломій орестович, 
народився 1890 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
приймальник відділу технічного контролю 
заводу «Серп і молот». заарештований 22 жов-
тня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 30 грудня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

никифоРов іван павлович, народився 
1887 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1923—1928 рр. член вКп(б). 
проживав на хут. задорожний Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний прапор». заарештований 7 листопада 
1936 р. за к.-р. пропаганду та агітацію проти 
держзобов’язань і комбайнів (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 7 травня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

никишев яким ілліч, народився 
1888 р. у с. бобровка [воронезької губ.]. Росі-
янин, з робітників, освіта початкова, кандидат 
у члени вКп(б) з 1932 р. проживав у Харкові. 
завідувач експедиції готових виробів дизель-
ного відділу Хпз. заарештований 15 грудня 
1934 р. як член к.-р. організації, розповсю-
дження прокламацій з закликом до вбивства 
рад. керівників (статті 548, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 15 травня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411, 105, 170 п. «г» КК УСРР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 17 червня 1935 р. 
з обвинувачення виключено ст. 5411 КК 
УСРР. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

никонов сергій федорович, народив-
ся 1901 р. у м. Маріуполь Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Росіянин, з ро-

бітників, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. зміїв Харківської обл. проповідник об-
щини адвентистів сьомого дня. заарештова-
ний 4 вересня 1936 р. за участь у нелегальних 
к.-р. зборах керівників адвентистів (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 7 червня 1937 р. за 
к.-р. сектантську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі. Реабілітований 13 березня 
1989 р.

нікадон віктор іванович, народився 
1895 р. у с. Новоселки віленської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1930 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 29 верес-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 16 лютого 1937 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Реабілітований 12 
жовтня 1990 р.

нікель самуїл оттович, народився 
1903 р. у с. Андріївка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із службовців, освіта 
вища, член вКп(б) з 1927 р. проживав у сел. 
Хортиця запорізького р-ну Дніпропетров-
ської обл. викладач і завідувач педагогічної 
частини Хортицького німецького педагогіч-
ного технікуму. заарештований 22 жовтня 
1935 р. як член к.-р. організації та к.-р. агі-
тацію (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 17 серпня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 1 рік. Термін покарання 
відбував на Колимі. звільнений з-під варти 
у 1938 р., працював у системі Дальбуду НКвС, 
з 1947 р. економіст заводу «Абразив» у м. Но-
восибірськ. Реабілітований 24 червня 1960 р.

нікітін андрій пилипович, народився 
1880 р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Андріївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. балицького. заарештований 24 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

нікітін іван іванович, народився 1907 р. 
у с. Нова Деревня бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Учень на-
вчального комбінату півд. залізниці. зааре-
штований 9 лютого 1935 р. за к.-р. розмови 
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і терористичні настрої (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 2 березня 1935 р. 
виправданий зі звільненням з-під варти.

нікітін феодосій якимович, народився 
1890 р. у с. журавлівка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. Технік-нормувальник Діпромашу. 
У 1927 р. позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 19 вересня 1935 р. за приховування 
під час вступу до партії факту служби в білій 
армії, позбавлення виборчих прав, звільнення 
з роботи за к.-р. настрої та організацію цер-
ковного хору (ст. 180 ч. 2 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 13 листопада 1935 р. (ст. 180 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою кримінально-судовою колегією Най-
вищого Суду УСРР від 27 січня 1936 р. вирок 
скасовано, справу передано на новий розгляд 
зі стадії досудового слідства. 15 червня 1936 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито заступником Харківсько-
го облпрокурора у спецсправах 11 листопада 
1936 р. за відсутності складу злочину.

нікітіна (солодовникова) ганна васи-
лівна, народилася 1888 р. у с. Хотімля вов-
чанського пов. Харківської губ. Українка, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживала 
у Харкові. Домогосподарка. заарештована 
10 грудня 1934 р. за к.-р. діяльність та анти-
рад. агітацію (статті 548, 5410 КК УСРР), спра-
ву закрито військовою прокуратурою 14-го 
стріл. корпусу 26 грудня 1934 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

нікішин микола олексійович, наро-
дився 1912 р. у м. брест-Литовськ брест-
ського пов. Гродненської губ. Росіянин, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. журналіст газети «пролетар». за-
арештований 10 грудня 1934 р. як член к.-р. 
терористичної організації та антирад. агітацію 
(статті 548, 5410 КК УСРР), справу закрито 
Ов ХОУ НКвС 19 грудня 1934 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР). під слідством УДб ХОУ НКвС 
з 14 лютого до 20 квітня 1938 р. за ст. 548 КК 
УРСР, справу закрито за відсутності компро-
мат-матеріалів.

ніколаєв василь миколайович, наро-
дився 1899 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта середня, позапарт. 
Керівник кошторисної групи заводу «Серп 
і молот». заарештованим не був, під слідством 
УДб ХОУ НКвС з 29 червня 1936 р. за к.-р. 
профашистську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 15 серп-
ня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 

на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
1 червня 1990 р.

ніколаєв віктор іванович, народився 
1905 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. переда-
точний агент обмінного пункту ст. Куп’янськ-
Сорт. Донецької залізниці. заарештований 
1 квітня 1936 р. за недбале ставлення до служ-
бових обов’язків (ст. 5630 КК УСРР), справу 
закрито прокуратурою Донецької залізниці 
11 листопада 1936 р. зі звільненням з посади.

ніколаєв григорій миколайович, на-
родився 1906 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інструктор хар-
ківського відділення Українського Червоного 
Хреста. заарештований 28 лютого 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу 
закрито Харківським прокурором у спецспра-
вах 25 червня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

ніколаєв петро михайлович, народив-
ся 1914 р. у с. буди Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, соціальне походження 
невідоме, освіта початкова, позапарт., у ми-
нулому член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Офіціант буфету ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. заарештований 21 грудня 1935 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 23 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки тюремного 
ув’язнення. Реабілітований 26 травня 1994 р.

ніколаєва (пастерницька) софія кар-
лівна, народилася 1885 р. у м. Мінськ Мін-
ської губ. Росіянка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у Харкові. 
вихователька у родині лікаря. заарештована 
23 червня 1937 р. як член к.-р. монархічної 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляна 19 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітована 5 лютого 1957 р.

ніколаєвський арсеній михайло-
вич, народився 1904 р. у с. Огульці валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. безробітний. 
заарештований 9 жовтня 1936 р. як член на-
ціоналістичної організації, яка мала на меті 
відторгнення України від СРСР (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 21 травня 1937 р. (ст. 5412 КК УРСР) 
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засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 15 жовтня 1992 р.

ніколаєнко дмитро іванович, наро-
дився 1901 р. у с. Сніжківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сніжків-
ка Ізюмського р-ну Харківської обл. пожеж-
ник Ізюмської пожежної команди. У 1927 р. 
за невиконання плану хлібопостачання засу-
джений на 3 місяці примусових робіт. зааре-
штований 2 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 2 січня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Термін покарання відбував у Сибтабі 
у м. Маріїнськ Новосибірської обл. Реабіліто-
ваний 22 липня 1994 р.

ніколаєнко максим гаврилович, на-
родився 1886 р. у с. Миропілля Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. ворошиловград Донецької обл. Келійник 
митрополита Феофіла (булдовського), дяк. 
заарештований 25 липня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Реабілі-
тований 5 лютого 1957 р.

ніколаєнко омелян ілліч, народився 
1899 р. у м. Ромни Роменського пов. пол-
тавської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник відділення ХТз «південсантехбуд». за-
арештований 9 вересня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 31 грудня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 14 листопада 1994 р.

ніколенко василь ілліч, народився 
1915 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. Калькулятор-рахівник 
буфету ст. Лозова півд. залізниці. заарешто-
ваний 2 червня 1937 р. за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 28 квітня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував в Івдельтабі у Свердлов-
ській обл. Реабілітований 30 грудня 1991 р.

ніколін олексій дмитрович, народився 
1917 р. у м. Сімферополь Сімферопольського 
пов. Таврійської губ. Росіянин, соціальне по-

ходження невідоме, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник ХвРз. 
заарештований 11 червня 1935 р. за анти-
рад. вислови, навмисне псування портрету 
т. Сталіна (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 13 вересня 1935 р. засуджений на 
1,5 роки позбавлення волі. Реабілітований 
24 лютого 1994 р.

новаковський іван петрович, наро-
дився 1899 р. у варшаві. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., до 1934 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. безробітний. 
заарештований 15 серпня 1935 р. за антирад. 
агітацію (статті 108 ч. 1 через ст. 20, 5410 ч. 1 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 4 листопада 1935 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
3 лютого 1989 р.

новаловський михайло дмитрович, 
народився 1891 р. у с. під’ярків Львівського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта не-
закінчена вища, позапарт., у 1918—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. заступник 
голови вукпромради. заарештований 5 груд-
ня 1934 р. як член терористичної організації 
(ст. 548 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 7 липня 1935 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у білбалт-
табі. після звільнення з-під варти проживав 
у м. бахмач Чернігівської обл. працював пла-
новиком на суконній фабриці. Реабілітований 
12 вересня 1958 р.

новиков йосип данилович, народився 
1901 р. у с. Сотницький Козачок Харківського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Со-
тницький Козачок золочівського р-ну Хар-
ківської обл. Селянин-одноосібник. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 15 березня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 28 липня 
1936 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР виправданий, 
а за ст. 70 ч. 1 КК УСРР засуджений на 4 мі-
сяці 15 днів позбавлення волі з зарахуванням 
попереднього ув’язнення в термін покарання. 
звільнений з-під варти 29 липня 1936 р. за-
арештований 24 лютого 1943 р. за підозрою 
у співробітництві з німецькими окупантами, 
справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 4 трав-
ня 1943 р. з направленням до Куп’янського 
військкомату.

новицький валер’ян юліанович, на-
родився 1882 р. у с. житин Рівненського 
пов. волинської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у с. Гнидівка Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Інспектор відділу технічного контролю 
ІпРз. Ухвалою особливої наради при коле-
гії ДпУ УСРР від 15 грудня 1930 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до північного краю на 
3 роки. заарештований 5 листопада 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом Донецької залізниці у спецскладі 
4 квітня 1937 р. засуджений на 8 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 24 травня 1961 р.

новицький іван опанасович, наро-
дився 1893 р. у с. пилипівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Електромонтер Харенерго. заарештова-
ний 21 вересня 1936 р. як член троцькістської 
к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
2 квітня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Справу за-
крито помічником облпрокурора 14 серпня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). помер 
26 листопада 1942 р. у Харкові.

ноЗдРін дмитро петрович, народився 
1906 р. у м. Орел Орловської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., до 
1935 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Культмасовий робітник Гастрольбюро. за-
арештований 3 грудня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 9 березня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
на Колимі. помер 29 червня 1943 р. в місцях 
ув’язнення. Реабілітований 17 жовтня 1988 р.

ноРик кузьма трохимович, народився 
1890 р. у с. Ков’яги валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у казармі на 
перегоні ст. Ков’яги-водяна півд. залізниці. 
Ремонтний робітник. У 1932 р. майно конфіс-
ковано. заарештований 30 липня 1937 р. за 
участь у куркульському повстанні у 1920 р. та 

агітацію проти колективізації, як родич засу-
дженого за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 серпня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
23 березня 1962 р.

носик петро іванович, народився 
1911 р. у с. Куп’єваха богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт., у 1929—
1936 рр. член вЛКСМ. Служив у Харківській 
обл. Старшина окремого саперного батальйо-
ну 23-ї стріл. дивізії. заарештований 2 серп-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 21 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. Термін покарання відбував у бамтабі. 
Реабілітований 6 вересня 1994 р.

носков іван іванович, народився 1904 р. 
у Харкові. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківської приміської зони. Чоботар Кооп-
взутремонту. заарештований 26 грудня 1934 р. 
за агітацію терористичного характеру (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 17 січня 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у зМУ з позбавленням прав 
на 3 роки. Реабілітований 31 травня 1995 р.

нУс соломон ізраїльович, народився 
1890 р. у м. Миргород Миргородського пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, у 1905—1919 рр. член єврейської 
соціал-демократичної партії, у 1920—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
сільгоспвідділу Харківського обкому Кп(б)У. 
заарештований 11 липня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної шкідницької організації пра-
вих і шкідницьку роботу (статті 5411, 548, 547 

КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 24 березня 1956 р.

о

обеленцев гнат кузьмич, народив-
ся 1908 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексі-
ївка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
бригадир колгоспу ім. паризької комуни. 
заарештований 26 грудня 1934 р. за провока-
ційні розмови у зв’язку з вбивством т. Кірова 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-

го облсуду 23 лютого 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

обиднов іван семенович, народився 
1907 р. у стан. Кагальницька області вій-
ська Донського. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1932—1932 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник начальника 
політвідділу ст. Лозова півд. залізниці. за-
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арештований 2 червня 1937 р. за зв’язки 
з троцькістами, просунення на комсомоль-
ську роботу класово чужого елементу (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 27 березня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 27 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 травня 1956 р.

обоЗний василь дмитрович, наро-
дився 1906 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Лиман 
Лиманського р-ну Сталінської обл. Робітник 
південного депо на ст. Червоний Лиман До-
нецької залізниці. У 1933 р. майно конфіско-
вано. заарештований 9 листопада 1935 р. за 
здійснення теракту: побиття голови сільради 
(ст. 548 КК УСРР), справу закрито проку-
рором Савинського р-ну 4 грудня 1935 р. 
з направленням до Харківської психіатричної 
лікарні на примусове лікування.

обоЗний григорій степанович, наро-
дився 1905 р. у с. Янківка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Сту-
дент Харківського машинобудівного інститу-
ту. заарештований 14 лютого 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної групи (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 10 вересня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 квітня 1958 р.

обоРа микола архипович, народився 
1898 р. у с. Лютенські будища зіньківсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лютенські будища зіньківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Кірова. 
заарештований 3 грудня 1936 р. за троцькіст-
ську діяльність та антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), 2 липня 1937 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Харківським 
облсудом 20 вересня 1937 р. матеріали від-
окремлено, справу направлено на дослідуван-
ня, рішення в справі відсутнє.

обРаЗцов микола євтихійович, наро-
дився 1896 р. у Києві. Росіянин, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у м. Суми Харківської обл. Учитель 
школи у с. Колодязне Дворічанського р-ну 
Харківської обл. заарештований 4 лютого 
1937 р. за антирад. націоналістичну к.-р. ро-
боту серед учительського колективу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 19 серпня 1937 р. засуджений на 5 ро-

ків позбавлення волі у зМУ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у Каргопольтабі. На 1961 р. проживав 
у м. житомир житомирської обл. Реабіліто-
ваний 24 листопада 1961 р.

обРевко володимир іванович, народив-
ся 1906 р. у с. Остап’є Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, член вЛКСМ, 
у 1930—1931 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Командир роти 3-го 
полку зв’язку ХвО, старший лейтенант. за-
арештований 28 червня 1937 р. за право-
опортуністичну к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
23 листопада 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки і позбавленням звання «стар-
ший лейтенант». Термін покарання відбував 
у північсхідтабі, де помер 3 грудня 1940 р. 
Реабілітований 4 березня 1958 р.

обУховський климентій кузьмич, на-
родився 1892 р. у с. Стара Руда Гродненського 
пов. Гродненської губ. білорус, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1919—1921 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 15 вересня 1936 р. за 
к.-р. агітацію і терористичні настрої (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-
го облсуду 23 грудня 1936 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 1 лютого 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 26 січня 1938 р. Реабілітований 20 лип-
ня 1992 р. і 22 листопада 1972 р.

оводов авраам миколайович, народив-
ся 1887 р. у с. писарівка воронезької губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. єнакієве Сталінської 
обл. Сторож міського відділу зв’язку. зааре-
штований 7 грудня 1936 р. за к.-р. діяльність 
(статті 548 через ст. 17, 5410 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 10 березня 1937 р. 
(статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 17 квітня 1937 р. розстріл замінено 
на 10 років позбавлення волі з обмеженням 
прав на 3 роки і конфіскацією майна. Реабілі-
тований 29 травня 1992 р.

овсієвський овсій герасимович, на-
родився 1903 р. у с. Куцеволівка верхньодні-
провського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач планово-фінансо-
вого відділу Харківського облземуправління. 
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заарештований 29 квітня 1935 р. як член к.-р. 
повстанської організації (статті 5410, 5411, 542 
КК УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 28 жовтня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 7 років позбавлення во-
лі у віддалених вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Термін покарання відбував у бамтабі. 
Розстріляний 10 жовтня 1937 р. за ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Далекосхідному 
краю від 8 жовтня 1937 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 10 червня 1991 р.

овсій марко євдокимович, народився 
1901 р. на хут. жиденки зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач Харківського текстильного інституту. 
заарештований 25 листопада 1935 р. за к.-р. 
пропаганду серед студентів (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 11 березня 1936 р. засуджений на 6 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Ухвалою верховного Суду 
УСРР у квітні 1936 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий судовий розгляд. Харків-
ським облсудом 19 травня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Реабілітований 29 лис-
топада 1994 р.

овсянников федір меркулович, на-
родився 1909 р. у с. Агаймани Таврійської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1930 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Секретар комітету комсомолу 9-ї 
військової школи льотчиків. заарештований 
12 лютого 1936 р. за незаконне привласнення 
звання члена вКп(б) і незаконне займання 
посад на партійній роботі в армії (ст. 180 ч. 2 
КК УСРР) і Харківським облсудом 18 травня 
1936 р. (статті 180 ч. 2, 97 КК УСРР) засудже-
ний на 2 роки позбавлення волі у зМУ.

овЧаРенко василь васильович, наро-
дився 1894 р. у с. Рунівщина Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Рунівщина зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник колгоспу «більшовик» 
у с. Климівка Карлівського р-ну. Ухвалою су-
дової трійки при колегії ДпУ УСРР від 26 лю-
того 1934 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. заарештований 1 берез-
ня 1937 р. за к.-р. роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 22 серпня 1964 р.

овЧаРенко григорій назарович, наро-
дився 1895 р. у с. єлизаветівка [павлоград-
ського] пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. єлизаветівка Лозівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Добробут». 
заарештований 14 жовтня 1936 р. за ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР і Харківським облсудом 13 бе-
резня 1937 р. засуджений на 2 роки позбав-
лення волі у зМУ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 15 червня 1990 р.

овЧаРенко іван іванович, народився 
1884 р. у с. Лосинка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1908—1918 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів. проживав 
у Харкові. Робітник УНДІХОМ. заарешто-
ваний 9 вересня 1936 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 
548, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 29 травня 1958 р.

овЧаРенко іван назарович, народився 
1893 р. у с. єлизаветівка [павлоградського] 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. єлизаветівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Добробут». заарештова-
ний 14 жовтня 1936 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР 
і Харківським облсудом 13 березня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
Найвищого Суду УРСР від 25 травня 1937 р. 
вирок змінено і визначено покарання у ви-
гляді 3 років позбавлення волі у зМУ. Термін 
покарання відбував у Сибтабі. військовим 
трибуналом військ НКвС охорони тилу 6-ї 
армії 25 травня 1942 р. (ст. 5410 ч. 2 з санкції 
ст. 542 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 15 червня і 23 жовтня 1990 р.

овЧаРенко микола іванович, народив-
ся 1904 р. на хут. Шевченко богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Шевченко Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Колективіст Краснокут-
чини». заарештований 21 січня 1935 р. як 
член к.-р. повстанської організації та к.-р. 
діяльність (статті 542, 5411 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
15 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 26 червня 1989 р.

овЧаРов григорій пилипович (філато-
вич), народився 1904 р. у с. Могилів Но-
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вомосковського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у минулому член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Літератор. заарештований 4 грудня 1934 р. 
як член УвО та підготовку терактів проти 
представників рад. влади. (статті 548, 5411 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 26 квітня 1935 р. як член к.-р. ор-
ганізації позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі у сел. 
Чиб’ю Комі автономної області. На 1941 р. 
проживав у м. Чимкент південноказахстан-
ської обл. Літературний критик, член бюро та 
керівник сектору південноказахстанської об-
ласної організації СРп, член літфонду СРп. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 травня 1943 р. судимість та обмеження, 
що з нею зв’язані, знято. На 1991 р. проживав 
у Києві. Реабілітований 6 січня 1956 р.

огеР григорій леонтійович, народився 
1896 р. у с. братениця богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища незакінчена, позапарт., у 1919—1928 рр. 
член вКп(б). проживав на ст. Тритузна Ста-
лінської залізниці. Інвалід праці. заарешто-
ваний 28 грудня 1936 р. у приміщенні відділу 
кадрів півд. залізниці Оп Тв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. за антирад. агітацію, спробу 
влаштуватися на роботу на транспорт за під-
робними документами (статті 5410 ч. 1, 68 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 17 березня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі 
у м. владивосток Далекосхідного краю. Реабі-
літований 27 червня 1991 р.

огУй кирило степанович, народився 
1899 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта вища, позапарт., 
у 1921—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер, завідувач техбюро авто-
генного цеху Хпз. заарештований 4 вересня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
20 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі, де помер 14 серпня 1938 р. Реабі-
літований 24 серпня 1955 р.

оданець петро юхимович, народився 
1912(10) р. у с. Чернещина Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Орчик Чернещина зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. вороши-
лова. заарештований 26 листопада 1936 р. 
за антирад. агітацію та підрив дисципліни 

у артілі (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 4 квітня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував у вТТ на Колимі. Реабілітований 12 
жовтня 1990 р.

одессеР борис лейбович, народився 
1887 р. у м. Оргіїв Оргіївського пов. бессараб-
ської губ. єврей, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1903—1919 рр. член бунду, 
у 1919—1928 рр. і до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Укрцивільбу-
ду. заарештований 27 квітня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 серпня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у сел. 
воркута Комі АРСР. На 1956 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 7 вересня 1956 р.

одинець данило микитович, народив-
ся 1882 р. у с. Капустинці Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
провідник півд. залізниці. заарештований 
7 червня 1937 р. за те, що був провідником 
вагону т. Якіра та антирад. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито Ов УДб НКвС 
ХвО 19 липня 1937 р. (ст. 197 КпК).

оЗеРов василь володимирович, наро-
дився 1908 р. у с. Озерово Курської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. вахтер заводу № 48. за-
арештований 1 листопада 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 13 червня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 19 жовтня 1990 р.

оклій максим євдокимович, народився 
1887 р. у с. борщівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. борщівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона нива». У 1929 р. під слід-
ством ДпУ УСРР. У 1934 р. ухвалою судової 
трійки при колегії ДпУ УСРР позбавлений 
волі у концтаборі на 3 роки. заарештований 
30 липня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 14 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 26 квітня 1989 р.

оклянський аркадій борисович, на-
родився 1894 р. у м. Шавлі Шавельського пов. 
Ковенської губ. єврей, із службовців, освіта 
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незакінчена вища, позапарт., у 1916—1927 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Консуль-
тант Харківського облфінвідділу. У 1928 р. як 
троцькіст висланий до Архангельської губ. на 
3 роки. заарештований 22 грудня 1934 р. як 
член нелегальної к.-р. троцькістської органі-
зації (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 1 серпня 1935 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 22 вересня 1937 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
19 вересня 1937 р. Реабілітований 3 листопада 
1989 р. і 23 листопада 1957 р.

оконевський леон клеменсович, на-
родився 1903 р. і проживав у Харкові. поляк, 
з дворян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
Студент 1-го Харківського медичного інсти-
туту. заарештований 29 липня 1937 р. за під-
озрою у проведенні розвідницької діяльності 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
і прокурора СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
3 лютого 1961 р.

октябРьський (гриценко) володимир 
наумович, народився 1905 р. у с. Шершнівка 
Лубенського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта незакінчена вища, позапарт., 
до 1925 р. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Начальник цеху заводу «Серп і молот». за-
арештований 14 січня 1936 р. за антирад. те-
рористичну агітацію, поширення чуток і за те, 
що рекомендував себе червоним партизаном 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), і спецколегією Хар-
ківського облсуду 31 березня 1936 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у віддалених 
вТТ. Реабілітований 14 листопада 1994 р.

окУль максим іванович, народився 
1881 р. у с. борщі балтського пов. поділь-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу «Серп і молот». заарештований 26 січ-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію та ворожі настрої 
(статті 5410, 5413 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 9 квітня 1937 р. засу-
джений на 8 років позбавлення волі у в’язниці 
з обмеженням прав на 5 років. Реабілітований 
16 жовтня 1992 р.

олейников василь костянтинович, на-
родився 1910 р. у слоб. біла Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен. 
позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 21 липня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію та антисемітизм 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським об-

лсудом 27 вересня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
31 січня 1989 р.

олейников іван дмитрович, народив-
ся 1881 р. у с. Алексєєвка Острогозького 
пов. воронезької губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Стрілець 2-го загону охорони ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 26 лип-
ня 1937 р. за зв’язки з заарештованими, які 
утримувались у камерах оперпункту НКвС 
(ст. 20615 п. «в» КК УРСР) і військовим три-
буналом прикордонної і внутрішньої охорони 
УРСР по Харківській обл. 10 грудня 1937 р. 
(статті 20615 п. «в», 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 7 років позбавлення волі з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 27 серпня 
1938 р. Реабілітований 13 вересня 1960 р.

оленський юрій михайлович, наро-
дився 1893 р. у с. Ліщин провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Майстер Хпз. заарештований 
9 травня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Термін покарання відбував у Норіль-
табі. звільнений з-під варти 10 грудня 1944 р. 
працював за вільним наймом на Норільком-
бінаті. Реабілітований 2 лютого 1961 р.

олешко семен григорович, народився 
1910 р. у с. Миколаївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Комарівка Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Колос». заарештований 19 лютого 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 19 січня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Ухвалою верховного Суду УСРР від 28 лис-
топада 1935 р. вирок скасовано, справу на-
правлено на новий розгляд зі стадії судового 
слідства в новому складі суду. Спецколегією 
Харківського облсуду 13 жовтня 1935 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину. 
Реабілітований 26 квітня 1994 р.

олиЗаРенко григорій омелянович, на-
родився 1893 р. у с. Куньє Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1934—1936 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Куньє Савинського 
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р-ну Харківської обл. Робітник ІпРз. зааре-
штований 29 вересня 1936 р. за к.-р. розмови 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізни-
ці 20 жовтня 1936 р.засуджений на 5 років 
ув’язнення з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 17 жовтня 1962 р.

олійник архип трохимович, народився 
1891 р. у с. Нова Катеринівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Мала Нехворощанка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу ім. 
Демченка. заарештований 14 грудня 1935 р. за 
споювання робітників та поширення анекдотів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
20 лютого 1936 р. засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 19 березня 1992 р.

олійник валер’ян семенович, народив-
ся 1891 р. у Харкові. Українець, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі «пролетарський» у золочівському р-ні 
Харківської обл. Рахівник радгоспу. зааре-
штований 29 серпня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР), 30 серпня 1936 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд і Харківським облсудом 26 грудня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі у зМУ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 12 травня 1992 р.

олійник данило федотович, народив-
ся 1909 р. у с. Рандава богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Костян-
тинівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. завідувач колбуду. заарештований 9 квіт-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 29 листопада 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Ухвалою верховного Суду УСРР 
від 27 січня 1936 р. справу направлено на до-
слідування і Харківським облсудом 19 серпня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 22 жов-
тня 1936 р. вирок скасовано, справу закрито 
(ст. 302 ч. 1 КпК УСРР).

олійник дмитро данилович, народив-
ся 1911 р. у Катеринославській губ. Украї-
нець, з робітників, освіта незакінчена вища, 
член вЛКСМ з 1932 р. проживав у Харкові. 
Студент ХІМЕСГ. заарештований 5 грудня 
1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 1 листопада 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Термін покарання відбував у волго-
табі на будівництві Шексненського гідровузла 

у Ярославській обл. На 1992 р. проживав 
у м. воронеж воронезької обл. Реабілітова-
ний 14 березня 1992 р.

олійник іван юрійович, народився 
1901[6] р. у с. Купчинці Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта вища, по-
запарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у с. Снігурівка Снігурівського р-ну Одеської 
обл. завідувач машинно-тракторної майстерні 
Снігурівської МТС. заарештований 9 травня 
1937 р. за дезертирство до польщі, крадіжку 
зброї у командира частини та зв’язок з ак-
тивним членом УвО (ст. 546 КК УРСР), для 
подальшого слідства етапований до Харко-
ва і за розпорядженням наркома внутрішніх 
справ УРСР І. М. Леплевського від 31 серпня 
1937 р. (наказу НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) затверджений до розстрілу. 
Розстріляний 3 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 6 липня 1957 р.

олійник лукія силівна, народилася 
1879 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала у с. бригадирів-
ка балаклійського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. заарештована 30 липня 1937 р. 
як член секти «червонодраконівців» (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 вересня 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітована 17 січня 1994 р.

олійник михайло гаврилович, наро-
дився 1900 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Харківської приміської зони. Член колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 20 квітня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 29 червня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

олійник савелій дмитрович, народився 
1899 р. на хут. Олійники богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рандава 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «правда». заарештований 16 липня 
1936 р. за підпал колгоспного майна (ст. 548 
КК УСРР), справу закрито Краснокутським 
Рв НКвС 2 жовтня 1936 р. (статті 4 п. «д», 5, 
197 КпК УСРР).

олійник степан павлович, народився 
1876 р. у с. вільшани Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на ст. Основа півд. заліз-
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ниці. Сторож базару. заарештований 29 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

олійников микола васильович, на-
родився 1899 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, соціальне походження невідоме, освіта 
початкова, позапарт. Робітник Хпз. зааре-
штований 10 січня 1935 р. як член к.-р. орга-
нізації та антирад. діяльність (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 15 травня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 26 листопада 1992 р.

олов’ятенко леонід пилипович, наро-
дився 1907 р. у с. Малі Кринки Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1924—1930 рр. 
член вЛКСМ. проживав у с. петрівське бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Агент з за-
готівлі артілі «зоря». У 1933 р. під слідством 
Глобинського Рв НКвС за намір написати 
антирад. твір. заарештований 7 травня 1937 р. 
за антирад. агітацію, компрометацію керів-
ників партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 19 вересня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Локчимтабі в Комі АРСР. Реабілі-
тований 21 червня 1989 р.

ольховатий іван якович, народився 
1890 р. на хут. Опанаски області війська Дон-
ського. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Охоронець 
трамвайного тресту. заарештований 16 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито спецколегією Харків-
ського облсуду 7 січня 1938 р. через смерть 
підслідного (ст. 4 п. «а» КпК УРСР). помер 
9 жовтня 1937 р. у лікарні Харківської зміша-
ної в’язниці. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

ольховський віталій григорович, на-
родився 1898 р. у м. богодухів богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. безробітний, за фахом агроном. 
заарештований 25 серпня 1936 р. за антирад. 
погляди (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
богодухівським Рв НКвС 29 жовтня 1936 р. 
через стан психічного здоров’я підслідного 
з направленням на примусове лікування.

ольховський опанас іванович, див. 
Â²ЛЬÕОÂСЬÊИЙ (Олüõîâñüêèй) Оïàíàñ ²âà-
íîâèч.

ольшевський Улян оксентійович, на-
родився 1904 р. у с. Козятин володимир-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1935 р. 
член вКп(б). проживав у с. Кленове богоду-
хівського р-ну Харківської обл. безробітний. 
заарештований 30 вересня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 28 лютого 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. 
Ухвалою спецколегії верховного Суду УРСР 
від 25 травня 1937 р. вирок скасовано, справу 
направлено на новий розгляд зі стадії по-
переднього слідства. Комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
6 липня 1963 р.

омельЧенко микола андрійович, на-
родився 1875 р. у с. пересічна Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. пересічна Харківської приміської зони. 
Член колгоспу ім. Комінтерну. заарештова-
ний 21 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 29 листопада 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

омельЧенко микола григорович, на-
родився 1891 р. у с. зідьки зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. зідьки 
зміївського р-ну Харківської обл. Колійний 
обхідник Донецької залізниці. У 1923 р. май-
но частково конфісковано. заарештований 
30 січня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 13 липня 1935 р. висланий 
на спецпоселення на 5 років. Реабілітований 
16 червня 1989 р.

онипко григорій васильович, народив-
ся 1910 р. у с. Чулківка Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Студент ХДУ. 
заарештований 23 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 21 липня 1935 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
21 квітня 1994 р.

ониЩенко василь митрофанович, на-
родився 1902 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець із робітників, освіта вища, поза-
парт., у 1925—1928 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. безробітний. заарештований 
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25 квітня 1936 р. як член к.-р. організації та 
к.-р. троцькістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 листопада 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі. Реабілітований 
21 квітня 1989 р.

ониЩенко віталій михайлович, на-
родився 1900 р. у с. Гнедиці Чернігівської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1919—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач відділу Дзержинського 
райвиконкому м. Харкова. заарештований 
15 лютого 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації, приховування вогнепальної зброї 
та к.-р. троцькістської літератури (статті 5410, 
5411, 196 КК УРСР) і Харківським облсудом 
11 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 23 травня 1995 р.

ониЩенко терентій васильович, на-
родився 1875 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Черговий паровозного депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 28 червня 1935 р. за к.-р. троцькістську 
пропаганду, диверсійно-шкідницькі дії на ви-
робництві (статті 547, 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1936 р. за к.-р. підривну шкідницьку 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 11 жовтня 1957 р.

оРаЧ калина михайлович, народився 
1898 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. вантажник ст. 
Харків-Тов. півд. залізниці. заарештований 
29 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 вересня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
14 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
5 квітня 1990 р.

оРаЧ петро іванович, народився 1899 р. 
у с. Козача Лопань Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Козача Лопань 
Дергачівського р-ну Харківської обл. безро-
бітний, у минулому стрілочник ст. Козача Ло-
пань півд. залізниці. заарештований 9 серп-
ня 1936 р. за антирад. агітацію, поширення 
провокаційних чуток к.-р. змісту, наклепи 
на вождів партії та уряду (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 17 жовтня 1936 р. 

(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. помер 20 вересня 1938 р. у північс-
хідтабі. Реабілітований 21 грудня 1992 р.

оРинко гурій дмитрович, народився 
1892 р. на хут. Кицівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, у 1921 та 1928—1930 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у м. Чугуїв Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. помічник лікаря 
райздороввідділу Чугуївського райвиконкому. 
заарештований 24 березня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 21 травня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 29 липня 1960 р.

оРишко михайло олексійович, наро-
дився 1912 р. у сел. попасна бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
до 1932 р. член вЛКСМ. проживав у Мо-
скві. Студент МДУ. заарештований 26 груд-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 травня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у бамтабі. Розстріляний 
31 серпня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Далекосхідному краю від 31 березня 1938 р. 
Реабілітований 21 квітня 1960 р.

оРленко корній семенович, народив-
ся 1904 р. у с. Троїцьке єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського облмонтажтресту. 
заарештований 2 листопада 1936 р. за к.-р. 
агітацію та поширення провокаційних чуток 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 8 квітня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 29 листопада 1994 р.

оРлов герасим іванович, народився 
1888 р. у с. Турово Серпуховського пов. Мос-
ковської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1918—1926 рр. член 
вКп(б). без певного місця проживання. без 
певних занять. заарештований 12 лютого 
1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
8 травня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 15 лютого 1990 р.

оРлов леонід олександрович, народився 
1913 р. у Слов’яносербському пов. Катери-
нославської губ. Українець, з робітників, осві-
та неповна середня, позапарт., член вЛКСМ. 
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Служив у вінницькій обл. військовослуж-
бовець школи молодшого начальницького 
складу 20-го прикордонного загону НКвС. 
заарештований 7 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію і військовим трибуналом прикор-
донної і внутрішньої охорони УСРР по ві-
нницькій обл. 9 березня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у бам-
табі. звільнений з-під варти 7 грудня 1937 р. 
Реабілітований 28 лютого 1998 р.

оРлов петро Зіновійович, народився 
1883 р. у с. Горощино Новоторзького пов. 
Тверської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. вах-
тер Хпз. заарештований 24 січня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 9 квітня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Реабілітований 14 лю-
того 1994 р.

оРлов юрій лазарович, народився 
1911 р. у бессарабській губ. Українець, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Студент ХДУ. заарешто-
ваний 5 квітня 1936 р. як член к.-р. організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 5 жовтня 1936 р. (статті 548 
через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засудже-
ний на 6 років позбавлення волі у вТТ. Тер-
мін покарання відбував у північсхідтабі. Роз-
стріляний 11 квітня 1938 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 7 квітня 1938 р. 
Реабілітований 26 грудня і 11 липня 1957 р.

оРобинський степан федорович, на-
родився 1903 р. у с. борисівка Грайворон-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Транспортувальник Харківського 
асфальтобетонного заводу, голова робіткому. 
заарештований 25 квітня 1935 р. за к.-р. агі-
тацію, розповсюдження національної ворож-
нечі (статті 5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 19 липня 1935 р. засуджений 
на 2 роки позбавлення волі у зМУ. Термін 
покарання відбував у 3-й Харківській будко-
лонії НКвС. Реабілітований 31 липня 1991 р.

осадЧий дмитро іванович, народився 
1896 р. на хут. [Нова] Олексіївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Інвалід. заарештований 7 лютого 1937 р. 
як член к.-р. фашистської організації (статті 
549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. 
виправданий.

осетинський мойсей ізраїльович, на-
родився 1908 р. у м. Кременчук Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. єврей, з торговців, 
освіта середня, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Конструктор 
Хвз. заарештований 23 червня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. заарештований 26 серпня 1950 р. 
за троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 27 січня 1951 р. висланий на по-
селення до Красноярського краю під нагляд 
органів МДб. На 1954 р. проживав у Харкові. 
Реабілітований 6 травня 1989 р.

осипа сергій пилипович, народився 
1895 р. у с. богодарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«Комуніст» у Лозівському р-ні Харківської 
обл. завгосп радгоспу. заарештований 9 жов-
тня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 26 лютого 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 15 червня 1990 р.

осипов михайло григорович, народив-
ся 1912 р. у Харкові. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вЛКСМ. Служив у м. Ташкент Узбецької 
РСР. Командир відділення 1-ї радіотелеграф-
ної школи НКвС. заарештований 3 вересня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 66 ч. 1 КК Узбець-
кої РСР), справу закрито військовим трибу-
налом прикордонної та внутрішньої охорони 
Узбецької РСР 5 жовтня 1936 р. (ст. 2 п. «в» 
КпК УзРСР).

осінський станіслав назарович, на-
родився 1907 р. у м. житомир житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку виселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 11 лютого 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну агітацію (статті 5410 ч.1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

оспиЩев іван дем’янович, народився 
1892 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., проживав у Харкові. 
Кравець артілі «Культпраця». заарештований 
3 листопада 1936 р. за антирад. агітацію і по-
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грози фізичної розправи на адресу начальника 
цеху (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 9 лютого 1937 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

оссовський павло костянтинович, 
народився 1897 р. у с. Микуличі Ковельсько-
го пов. волинської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Не працював. заарешто-
ваний 3 квітня 1937 р. як член націонал-фа-
шистської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. за участь у к.-р. 
організації УвО винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 серпня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 9 вересня 1958 р.

остальський віктор феофанович, на-
родився 1892 р. у с. пелча Дубнівського пов. 
волинської губ. Українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., до 1923 р. 
член РКп(б). проживав у с. вільшани зо-
лочівського р-ну Харківської обл. Учитель 
школи № 1. заарештований 16 грудня 1934 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 13 лютого 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. після звільнення 
з-під варти проживав у м. Медвежогорськ Ка-
рельської АРСР. працював бухгалтером. за-
арештований 28 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 13 січня 1938 р. (ст. 5810 КК РРФСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Каргопольтабі. Реабілі-
тований 13 квітня 1989 р. і 11 травня 1990 р.

остапенко олександр іванович, на-
родився 1887 р. у с. Давидівка Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. заступник начальника ст. Куп’янськ-
вузл. Донецької залізниці. заарештований 
23 січня 1935 р. за агітацію, що спрямована на 
дискредитацію рад. влади, дезорганізацію ро-
боти транспорту (статті 5410, 5414 КК УСРР), 
26 квітня 1935 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито тран-
спортною прокуратурою Куп’янської дільниці 
Донецької залізниці 25 травня 1935 р. за недо-
веденості обвинувачення (ст. 197 КпК УСРР).

остапенко яким петрович, народився 
1895 р. у Кременчуцькому пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Кременчук Харківської 
обл. Робітник Крюківського вагонобудівного 
заводу. заарештований 11 січня 1935 р. як 
член к.-р. організації (ст. 5411 через ст. 18 КК 

УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 4 квітня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 11 березня 1990 р.

остапов (астап’єв) костянтин ілліч, 
народився 1896 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). Робіт-
ник заводу «Світло шахтаря». заарештований 
22 листопада 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-
го облсуду 13 грудня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 6 грудня 1994 р.

остахов тихін архипович, народився 
1888 р. у с. Семенів Яр богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бригадир-штампувальник ХбФ. заарештова-
ний 4 листопада 1936 р. за троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 11 березня 1937 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 7 вересня 1992 р.

остРиЖний іван свиридович, наро-
дився 1906 р. у с. Іванівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Іванів-
ка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Хвиля революції». заарешто-
ваний 21 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
5 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Реабілітований 
12 жовтня 1990 р.

остРовеРх іван степанович, народився 
1881 р. у с. безруки Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. безруки Харків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червона Лопань». заарештований 10 квітня 
1937 р. як керівник к.-р. угруповання церков-
ників та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 16 лип-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 21 липня 1994 р.

остРовеРх михайло петрович, наро-
дився 1890 р. на хут. Шовкопляси Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Майстер служби шляху ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 30 груд-
ня 1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
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УСРР) і ухвалою спеціальної трійки лінсуду 
півд. залізниці від 7 лютого 1935 р. позбавле-
ний волі у концтаборі на 10 років з обмежен-
ням громадських прав. На 1960 р. проживав 
на хут. Шовкопляси Дергачівського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 6 липня 1960 р.

остРовський мойсей абрамович, на-
родився 1905 р. і проживав у Харкові. єврей, 
з кустарів, освіта вища, у 1930—1936 рр. член 
вКп(б). Начальник цеху Хвз. заарештова-
ний 23 жовтня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 9 бе-
резня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. [помер 1942 р. в ув’язненні]. Реабілі-
тований 18 квітня 1989 р.

оськін (оскін) семен кирилович, наро-
дився 1880 р. у с. піщане вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. печеніги пе-
ченізького р-ну Харківської обл. Священик. 
заарештований 10 червня 1937 р. за антирад. 
агітацію та підбурювання населення на будів-
ництво нової церкви (статті 5410 ч. 1, 5617 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 квітня 1989 р.

отт альберт миколайович, народився 
1905 р. у м. Мангейм, Німеччина. Німець, 
з торговців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
30 липня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 28 жовтня 
1937 р. висланий за межі СРСР. Реабілітова-
ний 14 квітня 1989 р.

оффенгенден ізраїль аронович, наро-
дився 1899 р. у міст. петриков Мозирського 
пов. Мінської губ. єврей, із буржуазії, освіта 
вища, позапарт., у 1918 р. член сіоністської 
організації, у 1919—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник директора 
ХЦз. заарештований 5 вересня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 8 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Термін покарання відбував 
у Норільтабі. Реабілітований 30 січня 1958 р.

охРій панас мусійович, народився 
1895 р. у с. великий Кобелячок Кобеляцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач навчального комбінату вукпромра-
ди. заарештований 23 грудня 1934 р. як член 
к.-р. терористичної організації (ст. 548 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 2 липня 1935 р. висланий до Крас-
ноярського краю на 3 роки. Реабілітований 
22 червня 1989 р.

охРіменко павло данилович, наро-
дився 1894 р. у с. Головчино Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Ско-
роходове півд. залізниці. бухгалтер Артемів-
ського цукрозаводу. заарештований 6 березня 
1937 р. як член к.-р. диверсійної організації на 
залізниці (статті 544, 549, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. Реабілітований 29 травня 1956 р.

п

павленко михайло самійлович, наро-
дився 1895 р. у с. Андріївка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
провідник ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 24 липня 1937 р. за к.-р. про-
паганду і терористичні настрої (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 16 груд-
ня 1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі у сел. 
Котлас Архангельської обл. після звільнення 
з-під варти проживав у Харкові, помер 1978 р. 
Реабілітований 29 березня 1991 р.

павленко-лУкаш данило антонович, 
народився 1874 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. заарештований 
25 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 20 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.

павлов віктор петрович, народився 
1912 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Шебелинка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях Ілліча». заарештований 22 
жовтня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито помічником про-
курора у спецсправах 21 листопада 1935 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).
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павлов ілля якович, народився 1903 р. 
у м. Ніжин Ніжинського пов. Чернігівської 
губ. єврей, із службовців, освіта незакінче-
на вища, позапарт., у [1925]—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інспектор від-
ділу народної освіти Харківського облвикон-
кому. заарештований 30 грудня 1936 р. як 
член к.-р. організації та антирад. агітацію 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 1 квітня 1937 р. 
(статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. Термін покарання відбував у Норіль-
табі. Ухвалою особливої наради при МвС 
СРСР від 6 травня 1946 р. за високі виробни-
чі показники та відмінну поведінку у побуті 
термін покарання знижено на 4 місяці. На 
1950 р. проживав у м. Норільськ Красно-
ярського краю. виконуючий обов’язки на-
чальника відділу матеріалів Норільськпостачу. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 30 грудня 1950 р. висланий на поселення. 
У вересні 1954 р. із заслання звільнений. На 
1957 р. проживав у Києві. Реабілітований 
29 жовтня 1955 р.

павлова катерина семенівна, народи-
лася 1885 р. у с. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українка, соціальне 
походження невідоме, освіта початкова, по-
запарт. проживала у сел. Лозова Лозівсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештована 15 червня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 14 .жовтня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджена на 3 роки позбавлення волі 
у вТТ. Реабілітована 26 квітня 1994 р.

павловський іван антонович, наро-
дився 1893 р. ум. Двінськ Двінського пов. 
вітебської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ком-
бінату «Ширвжиток». заарештований 15 квіт-
ня 1935 р. за к.-р. троцькістську пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 22 вересня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував у Далекосхідно-
му краї. Розстріляний 20 травня 1938 р. за 
ухвалою трійки при УНКвС по Дальбуду від 
23 квітня 1938 р. Реабілітований 24 лютого 
1968 р. і 11 липня 1960 р.

павлюк іван григорович, народився 
1886 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Гу-
ти богодухівського р-ну Харківської обл. 

Мірошник первухинського бурякорадгоспу. 
заарештований 22 березня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), ухвалою 
спецколегії Харківського облсуду від 26 трав-
ня 1935 р. матеріали виділенолено в окреме 
провадження і направлено на дослідування, 
рішення в справі відсутнє.

павлюк павло трохимович, народив-
ся 1870 р. у м. Миргород Миргородського 
пов. полтавської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. високий Харківського р-ну Харківської 
обл. Старший бухгалтер ХІІТ. заарештований 
4 червня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
27 вересня 1937 р. засуджений на 8 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років. помер 19 травня 1938 р. у Харківській 
в’язниці № 5. Реабілітований 30 травня 1995 р.

павлюЧенко степан павлович, наро-
дився 1899 р. у с. Яблучне Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. брига-
дир служби шляху перегону ст. Нова баварія-
балашівка. заарештований 28 квітня 1936 р. 
за підозрою в диверсійній діяльності (ст. 5630 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито транспортним 
прокурором Харківської дільниці півд. за-
лізниці 11 жовтня 1936 р. (ст. 5 КпК УСРР).

падалка іван іванович, народився 
1894 р. у с. жорнокльови золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Києві. викладач 
живопису Київського інституту образотвор-
чого мистецтва, професор. заарештований 
29 вересня 1936 р. як член націонал-фашист-
ської української організації (статті 548, 5411 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 13 липня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією майна. Розстріля-
ний 13 липня 1937 р. у Києві. Реабілітований 
1 лютого 1958 р.

падькало (потькало) григорій ар-
темович, народився 1883 р. у с. Козельщина 
Кобеляцького пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на ст. Ізюм Донецької залізниці. 
Машиніст депо ст. Ізюм Донецької залізниці. 
заарештований 10 грудня 1936 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
Донецької залізниці 4 квітня 1937 р. виправ-
даний. Ухвалою транспортної колегії верхо-
вного Суду СРСР від 28 травня 1937 р. вирок 
скасовано, справу передано на новий розгляд 
в іншому складі суддів. Лінсудом північно-
Донецької залізниці 15 липня 1937 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
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женням у правах на 2 роки. Термін покаран-
ня відбував в Ізюмській в’язниці. 19 жовтня 
1937 р. вДТв ГУДб НКвС ст. Красний Ли-
ман північно-Донецької залізниці порушено 
справу про диверсійну роботу на транспор-
ті (статті 549, 5411 КК УРСР), для подаль-
шого слідства переведений до Артемівської 
в’язниці. Особливою трійкою по Сталінській 
обл. 17 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. [у 
м. Донецьк Донецької обл.]. Реабілітований 
24 травня 1961 р. і 29 березня 1963 р.

паЗдеРнік франц йозефович, народив-
ся 1883 р. у відні. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1900—1931 рр. член 
соціал-демократичної партії Австрії. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
27 липня 1937 р. як агент німецької розвідки 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 4 листопа-
да 1937 р. за шпигунську діяльність висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 26 червня 1989 р.

палагУта дмитро миколайович, наро-
дився 1894 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Савинці 
Савинського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Савинці північно-Донецької залізниці. за-
арештований 30 липня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної групи та к.-р. агітацію (ст. 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. 7 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. Роз-
стріляний [27 вересня 1937 р.], місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 29 березня 1957 р.

палагУта степан миколайович, наро-
дився 1903 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Савинці 
Савинського р-ну Харківської обл. Статистик 
Савинської райспоживспілки. заарештований 
30 липня 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
групи та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Сталінській обл. від 7 вересня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
29 березня 1957 р.

паланський дорош явтухович, наро-
дився 1905 р. у с. Розкішна Таращанського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1923—1930 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Літератор. заа-
рештований 21 грудня 1934 р. за терористичні 
помисли та бажання вступити до фашистської 
організації (статті 548 через ст. 17 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 14 квіт-
ня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 

на 4 роки позбавлення волі. Реабілітований 
13 жовтня 1992 р.

палатний іван гурійович, народився 
1898 р. у м. переяслав переяславський пов. 
полтавської губ. Українець, з кустарів, освіта 
вища, позапарт., у 1918—1920 рр. член УКп, 
у 1920—1935 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. викладач школи трактористів і комбай-
нерів у с. Мрин Чернігівської обл. заарешто-
ваний 28 грудня 1936 р. як член боротьбист-
ської терористичної організації (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
На 1956 р. проживав у м. Митищі Москов-
ської обл., інвалід великої вітчизняної війни 
2-ї групи. Реабілітований 15 березня 1957 р.

палатник давид самійлович, народив-
ся 1906 р. у м. Крижопіль Ямпільського пов. 
подільської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1927 р. член вЛКСМ, 
у 1931—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Нормувальник будівництва НКвС 
у сел. Мерефа. заарештований 23 червня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 серпня 1936 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі у сел. воркута Комі АРСР. Реабілітова-
ний 31 жовтня 1989 р.

паляниЧка феодосій тимофійо-
вич, народився 1893 р. у с. Новоосинове 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новоосинове Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Робітник Куп’янського 
цегельного заводу. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 28 липня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 18 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 31 березня 1989 р.

панасенко антон іванович, народив-
ся 1881 р. у м. Старобільськ Старобільсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Ревізор ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 16 червня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 1 квітня 1939 р. (ст. 70 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 1 рік 9 місяців позбав-
лення волі у вТТ, за статтями 547, 5410 ч. 1 
КК УРСР виправданий. Ухвалою верховного 
Суду СРСР від 13 серпня 1939 р. вирок скасо-
вано, справу закрито.
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панасівський (панасовський) іван 
якимович, народився 1888 р. у с. Чепіль Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Чепіль балаклійського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «плуг і молот». заарешто-
ваний 31 липня 1937 р. як член повстанської 
к.-р. організації (статті 542, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний у Харкові, дата розстрі-
лу невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

панов петро купріянович, народився 
1904 р. у с. Солдатське богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у с. Ков’яги валківського р-ну 
Харківської обл. будівельний робітник рад-
госпу ХОУ НКвС. заарештований 24 серпня 
1935 р. за вчинення бешкету в дворі зсиппунк-
ту, погрози ножем його коменданту, співання 
пісень к.-р. змісту (статті 5410, 70 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 17 листо-
пада 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

пантелєєв олексій васильович, наро-
дився 1901 р. у с. Смердово Московської губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Технолог заводу «Серп 
і молот». заарештований 17 березня 1937 р. 
як член к.-р. групи, зв’язок з іноземцями, 
пропаганду профашистських ідей (статті 542, 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 23 травня 1937 р. (статті 541 п. 
«а», через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у північтабі в ОТп «Комендантський». 
Ухвалою особливої наради при МвС СРСР 
від 27 травня 1946 р. термін покарання зни-
жено на 6 місяців Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 21 квітня 1951 р. висла-
ний на поселення до Красноярського краю. 
Реабілітований 20 березня 1958 р.

паншин іван микитович, народився 
1877 р. у с. безруківка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. завідувач 
дрібнооптової бази Хаторгу. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 28 липня 1937 р. за 
націоналістичну к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

папеРник юхим (фроїм) веніаміно-
вич, народився 1911 р. у м. Крижопіль Ям-
пільського пов. подільської губ. єврей, із 
селян, освіта середня, член вКп(б) з 1932 р. 
проживав у Харкові. Технік-планувальник 
заводу «Серп і молот». заарештований 20 січ-
ня 1935 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 7 червня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Реабілі-
тований 11 липня 1989 р.

паРанько дмитро леонтійович, наро-
дився 1905 р. у с. Миколаївка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1926 р. 
член вЛКСМ. проживав у с. Миколаївка за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Робітник 
на будівництві культмагазину у с. зачепилів-
ка. заарештований 6 квітня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 28 лип-
ня 1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

паРгаманик єлеазар аронович, наро-
дився 1885 р. у м. васильків васильківського 
пов. Київської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, у 1906—1918 рр. член єСРп, 
у 1918—1919 рр. член Комфарбанду, у 1919—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Управитель союзної контори «Стальзбут». 
заарештований 4 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 21 березня 
1938 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 8 років. Реабілітова-
ний 22 січня 1957 р.

паРицький Зіновій ісайович, народив-
ся 1899 р. у с. Ляди псковської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, член вКп(б) з 1925 р. 
проживав у Харкові. Директор тресту будма-
теріалів. заарештований 27 грудня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
1 квітня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років і кон-
фіскацією особистого майна. Термін пока-
рання відбував у Норільтабі. після звільнення 
з-під варти у 1949—1950 рр. працював на Но-
рільському гірничометалургійному комбінаті. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 2 грудня 1951 р. висланий на поселення 
до Красноярського краю. На 1955 р. проживав 
у м. Норільськ. Реабілітований 7 травня 1955 р.
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паРфьонов дмитро іванович, наро-
дився 1888 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Гуси-
на поляна зміївського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. Нарсудом зміївського 
р-ну 1934 р. за невиконання плану хлібозаго-
тівлі засуджений на 3 роки позбавлення волі 
у бупрі. звільнений достроково. заарешто-
ваний 8 листопада 1936 р. за теракт — вбив-
ство сільського активіста (ст. 548 КК УСРР), 
3 грудня 1936 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито зміїв-
ським Рв НКвС 11 березня 1937 р. за недо-
веденості складу злочину.

паРфьонов іван дмитрович, народив-
ся 1899 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Гуси-
на поляна зміївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «бойовик» борівського р-ну. 
заарештований 8 листопада 1936 р. за те-
ракт — вбивство сільського активіста (ст. 548 
КК УСРР), 3 грудня 1936 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу закри-
то зміївським Рв НКвС 11 березня 1937 р. за 
недоведеності складу злочину.

паРхоменко данило максимович, на-
родився 1908 р. у с. Новософіївка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Серп 
і молот». заарештований 26 серпня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
30 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 19 жовтня 1990 р.

паРхоменко михайло дмитрович, на-
родився 1903 р. у с. Гаврилівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з торговців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Гав-
рилівка Харківської приміської зони. Робітник 
бази навчального господарства півд. залізни-
ці. У 1928 р. як куркуль позбавлений виборчих 
прав. У 1932 р. господарство розкуркулено. 
заарештований 14 липня 1936 р. як член к.-р. 
угруповання та терористичні вислови на адре-
су т. Сталіна (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 17 січня 1937 р. (статті 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою судово-наглядової колегії верховно-
го Суду СРСР від 9 грудня 1937 р. вирок ска-
совано, справу направлено на новий судовий 
розгляд. Лінсудом півд. залізниці 14 листо-

пада 1938 р. засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Реабілітований 24 вересня 1992 р.

паРхоменко олександр петрович, на-
родився 1900 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з куста-
рів, освіта вища, позапарт., у 1926—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інженер 
Хпз. заарештований 16 вересня 1936 р. як 
член антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 21 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою спецколегії верховного Суду УРСР 
від 19 грудня 1937 р. справу направлено на 
новий судовий розгляд. Харківським облсу-
дом 20 травня 1939 р. виправданий. Реабіліто-
ваний 11 січня 1993 р.

паРхоменко порфир петрович, на-
родився 1908 р. у м. Хорол Хорольського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1931 рр. 
член ЛКСМУ. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу «Серп і молот». заарештований 
26 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 27 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 25 квітня 1989 р.

паРхомЧУк сильвестр олександрович, 
народився 1900 р. у с. щурин Луцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 14. заарештований 4 липня 1937 р. як 
член УвО (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і за розпорядженням наркома внутрішніх 
справ УРСР І. М. Леплевського від 31 серп-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) затверджений до розстрілу. 
Розстріляний 3 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 30 червня 1966 р.

пасальський адам альбінович, наро-
дився 1916 р. на ст. Мисова Іркутського окр. 
забайкальської обл. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, член вЛКСМ. Слу-
жив у Харкові. Курсант 164-го полку внутріш-
ньої охорони НКвС. заарештованим не був, 
під слідством військової прокуратури при-
кордонної охорони та військ НКвС з 3 лю-
того 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито військовим прокуро-
ром прикордонної та внутрішньої охорони 
УСРР 26 квітня 1935 р. за відсутності складу 
злочину (ст. 4 п. «д» КпК УСРР). У 1938 р. 
проживав на ст. Аягуз Східно-Казахстанської 
обл. Робітник депо ст. Аягуз. заарештований 
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16 січня 1938 р. за антирад. діяльність і трій-
кою УНКвС по Східно-Казахстанській обл. 
11 лютого 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл, дата та місце розстрілу невідомі. Реабі-
літований 6 серпня 1957 р.

пасинок омелян федорович, народив-
ся 1901 р. у с. Графське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. ві-
зник гужтранспорту півд. залізниці. У 1929 р. 
майно конфісковано. заарештований 3 берез-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 10 трав-
ня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. звільнений з-під варти 
6 жовтня 1942 р., працював за вільним най-
мом на Дальбуді НКвС. з 1947 р. проживав 
у с. Новоселівка зміївського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 26 липня 1961 р.

пасіЧниЧенко андрій леонтійович, 
народився 1905 р. у с. Ржавець Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Ржавець Харківської приміської зони. Ро-
бітник Хпз. заарештований 3 вересня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 26 жовтня 1936 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 30 травня 1992 р.

пасіка (пассіка) богдан андрійович, на-
родився 1900 р. у с. Ласківці Теребовлянсько-
го пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 50. заарештований 2 червня 
1937 р. як член підпільної української націо-
нал-фашистської організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 серпня 1937 р. за участь 
у к.-р. організації винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

пастеРнак микита силович, народив-
ся 1899 р. у с. Лютенські будища зіньків-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гути богодухівського р-ну Харківської 
обл. Рахівник радгоспу «первухинський». за-
арештований 29 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 20 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 23 січня 1990 р.

пастеРницька софія карлівна, див. 
Н²ÊОЛАЄÂА (Ïàñòåðíèцüêà) Сîф³ÿ Êàðл³âíà.

пасько андрій пантелеймонович, на-
родився 1903 р. у с. Хотімля вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, у 1924—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач Харківсько-
го обласного земуправління. заарештований 
15 червня 1937 р. як член шкідницької к.-р. 
терористичної організації правих (статті 5411, 
5410 ч. 1, 547 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 2 жовтня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 3 жовтня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 3 листопада 1956 р.

патеюк василь федорович, народився 
1891 р. у с. плиски бєльського пов. Люблін-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
Головний бухгалтер вокзального господарства 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 24 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 26 жовтня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Лок-
чимтабі у с. пезмог Сторожевського р-ну 
Комі АРСР. Реабілітований 28 вересня 1956 р.

патькало григорій артемович, наро-
дився 1883 р. у с. Козельщина Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. в’язень Ізюмської 
в’язниці. Спецколегією лінсуду північно-До-
нецької залізниці у червні 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. заарештований 19 жовтня 1937 р. 
за диверсійну роботу на транспорті (статті 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. 17 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 листопада 1937 р. [у м. Сталіне Сталінської 
обл.]. Реабілітований 29 березня 1963 р.

паУль готліб якубович, народився 
1895 р. у колонії бучки Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у колонії 
Гохштед Молочанського р-ну Дніпропетров-
ської обл. Робітник. заарештований 5 березня 
1937 р. як член к.-р. фашистської організації 
та антирад. діяльність (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР), для подальшого слідства 
етапований до Харкова у розпорядження УДб 
ХОУ НКвС. військовим трибуналом ХвО 
18 червня 1937 р. (статті 541 п. «а», 5411, 542 
і 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
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Розстріляний 4 вересня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 лютого 1958 р.

паУль едмунд вільгельмович, народився 
1895 р. у с. Рисоватка вінницького пов. по-
дільської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. великі бучки 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 21 січня 1937 р. за 
профашистську пропаганду та проведення за-
ходів щодо створення к.-р. організації (статті 
5410, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
25 липня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 18 листопада 1988 р.

пафик олексій іванович, народився 
1909 р. у с. згурівка прилуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт., у 1925—1927 рр. член вЛКСМ. 
проживав у с. згурівка згурівського р-ну 
Харківської обл. Токар бурякорадгоспу. за-
арештований 23 квітня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 2 червня 1936 р. (ст. 194 
КпК УСРР) з направленням на примусове 
лікування.

пахомов кузьма карпович, народився 
1890 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
покровка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Стрілочник роз’їзду Есхар. заарештований 
27 липня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 9 ве-
ресня 1936 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у Картабі. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

пахомов микола карпович, народився 
1878 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новопо-
кровка Чугуївського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 6 травня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 11 червня 
1936 р. (ст. 5412 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з позбавлен-
ням прав на 2 роки. Ухвалою верховного Суду 
УСРР від 27 червня 1936 р. термін покарання 
знижено до 2 років позбавлення волі у зМУ. 
Розстріляний 3 січня 1938 р. у м. Томськ Ново-
сибірської обл. за ухвалою трійки УНКвС по 
Новосибірській обл. від 25 грудня 1937 р. Реа-
білітований 7 грудня 1993 р. і 11 січня 1989 р.

пахомов овер’ян семенович, народив-
ся 1894 р. у с. Старовірівка Костянтиноград-

ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Старовірівка Старовірівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник харківської кондитерської 
фабрики «жовтень». У 1930 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) висланий в адміністративному поряд-
ку на 3 роки. заарештований 5 серпня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5412 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 14 листопада 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412, 42 КК УСРР) за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ 
з пораженням у правах на 1 рік. [Ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Одеській обл. 
покарання збільшено до 7 років позбавлення 
волі.]. Термін покарання відбував у м. Мага-
дан. після звільнення з-під варти проживав 
у сел. палатки Старовірівського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 10 серпня 1962 р.

пацУла леонтій калинович, народив-
ся 1899 р. у с. Максимівка полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт., у 1939 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у с. юрченкове вовчанського р-ну 
Харківської обл. Робітник цукрового заводу 
в с. білий Колодязь вовчанського р-ну. за-
арештований 6 травня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 8 травня 
1936 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито політвідділом бі-
локолодязького цукрорадгоспу з роботи УДб 
НКвС УСРР 5 листопада 1936 р. за недо-
статності доказів. На 1943 р. завідувач млина 
в с. юрченкове. заарештований 16 березня 
1943 р. за співробітництво з німецькими оку-
пантами (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 10 бе-
резня 1945 р. (статті 543, 5410 ч. 2 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. На 
1958 р. проживав у м. Караганда. Реабілітова-
ний 21 вересня 1956 р.

паЧадЖі сергій петрович (сероп петро-
сович), народився 1895 р. у с. Кармерік, Ту-
реччина. вірмен, [з торговців], освіта неповна 
середня, член партії «Дашнакцутюн» з 1918 р. 
проживав у Харкові. Старший бухгалтер 
тресту «будпромпроект». У 1928 і 1932 рр. під 
слідством ДпУ УСРР за к.-р. діяльність. за-
арештований 28 січня 1937 р. як член підпіль-
ної к.-р. дашнацької організації та антирад. 
пропаганду (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

пашков полікарп денисович, народився 
1901 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
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освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
палатка Старовірівського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1930 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав і висланий 
до північного краю. заарештований 26 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1961 р.

пашнєв кузьма федорович, народився 
1879 р. у с. Хохлово бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
на будівництві електростанції Харківського 
р-ну. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
20 грудня 1934 р. за антирад. терористичну 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 25 січня 1935 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 12 грудня 1991 р.

паЩенко митрофан григорович, на-
родився 1910 р. у с. Сміла Літинського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ з 1931 р. 
проживав у Харкові. Міліціонер. заарештова-
ний 29 липня 1937 р. за зберігання літератури 
к.-р. змісту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом прикордонної і внутрішньої 
охорони УРСР 10 грудня 1937 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 28 січня 
1939 р. Реабілітований 4 вересня 1991 р.

паЩенко юхим павлович, народив-
ся 1885 р. у с. Рубіжне вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 9 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
а 9 грудня 1937 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито Хар-
ківським облпрокурором 29 квітня 1938 р. за 
недостатності доказів.

певний аполлон васильович, народився 
1887 р. у с. Огульці валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта невідо-
ма, позапарт. проживав у Харкові. Головний 
бухгалтер крейдо-вапняного заводу м. бєл-
город Курської обл. військовою колегією 
верховного Суду СРСР у 1928 р. за шпигун-
ство засуджений на 4 роки позбавлення волі 
у концтаборі. заарештований 5 жовтня 1936 р. 
як член к.-р. організації, яка мала за мету від-
торгнення України від СРСР (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і комісією НКвС СРСР і проку-
рора СРСР 6 грудня 1937 р. винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

певний іван тимофійович, народився 
1881 р. на хут. паньківка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 4 верес-
ня 1936 р. як член к.-р. націоналістичного 
угруповання (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 15 люто-
го 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
24 вересня 1992 р.

певний павло васильович, народився 
1890 р. на хут. Гришкове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Коро-
бочкине півд. залізниці. Черговий станції. за-
арештований 31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
18 липня 1958 р.

педУнов федот петрович, народив-
ся 1889 р. у с. Ріпки богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Механік 
ІпРз. заарештований 11 січня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і лін-
судом Донецької залізниці 4 квітня 1937 р. 
виправданий. Ухвалою транспортної колегії 
верховного Суду СРСР від 28 травня 1937 р. 
вирок скасовано, справу передано на новий 
розгляд суду в іншому складі. Лінсудом пів-
нічно-Донецької залізниці 17 липня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 24 травня 1961 р.

пейсаховиЧ Зіновій михайлович, на-
родився 1899 р. у с. Сахновщина Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1928—1929 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник фабрики ім. 
Тінякова. заарештований 28 лютого 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 14 лип-
ня 1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою спецколегії Найвищого Суду УСРР 
від 5 серпня 1936 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий розгляд зі стадії досудово-
го слідства. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
11 вересня 1937 р.
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пелехатий семен степанович, наро-
дився 1914 р. у с. пащенівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Робітник депо ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
30 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 19 трав-
ня 1935 р. засуджений на 1,5 роки. позбавлен-
ня волі. Реабілітований 17 січня 1994 р.

пелипець федір арсентійович, наро-
дився 1903 р. у с. Графське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. ві-
зник кінного двору. Розкуркулений. зааре-
штований 2 березня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 10 травня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 2 роки. Реабілітований 
26 липня 1961 р.

пельцман йосиф стефанович, на-
родився 1901 р. у с. Шидендорф провінції 
Штайєрмарк Австро-Угорської імперії. Ав-
стрієць, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1923—1925 рр. член Австрійської соціал-
демократичної партії, у 1927—1930 рр. член 
Австрійської компартії. проживав у Харкові. 
Робітник на будівництві театру Червоноза-
водського р-ну м. Харкова. заарештований 
28 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію, терористич-
ні прояви, агітацію за повернення до Австрії 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 3 серпня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1, 
5621 КК УСРР) засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбу-
вав у північзалізничтабі, де помер 12 серпня 
1938 р. Реабілітований 11 травня 1990 р.

пеРевеРЗєв яків іванович, народився 
1915 р. у с. буцьківка валківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник ХвРз. 
заарештований 21 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 28 жовтня 1936 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 22 липня 1994 р.

пеРеЗовський іуда-абрам шало-
мович, народився 1898 р. на хут. Кіржовки 
Чернігівської губ. єврей, з кустарів, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. На-
чальник відділу Харківської обласної контори 
заготскоту. заарештований 9 липня 1937 р. як 
член меншовицько-троцькістської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 10 лютого 1939 р. (ст. 4 п. 
«д» КпК УРСР).

пеРепелиця петро васильович, на-
родився 1897 р. у с. пилипівка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Монтер Харенерго. заарештований 
25 вересня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації та к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 1 квітня 1937 р. (статті 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 5 років і конфіскацією особистого май-
на. Термін покарання відбував у Норільтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 березня 1943 р. термін покарання змен-
шено на 1 рік з утриманням у таборі до кінця 
війни. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 19 грудня 1951 р. висланий на по-
селення до Красноярського краю. проживав 
у м. Норільськ, працював на Норільському 
комбінаті. Реабілітований 7 квітня 1956 р.

пеРепеЧаєв володимир григорович, 
народився 1913 р. у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Слу-
жив у м. Шепетівка Шепетівського р-ну 
Кам’янець-подільської обл. Молодший ме-
ханік-водій 3-го танкового батальйону 15-ї 
мотомех. бригади. заарештований 22 липня 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом КвО 
17 січня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 2 квітня 1993 р.

пеРеРодов юхим степанович, на-
родився 1898 р. у с. Кам’яна Яруга змі-
ївського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кам’яна Яруга Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. Робітник підсобного господарства 
137-го арт. полку. заарештований 25 травня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 13 серпня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 30 грудня 1991 р.

пеРесипкін федір васильович, наро-
дився 1885 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із священнослужи-
телів, освіта початкова, позапарт. проживав 
на ст. Лихачове півд. залізниці. завідувач 
пошти. заарештований 26 серпня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 23 лютого 1937 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 13 травня 1937 р. 
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вирок скасовано, справу повернено на но-
вий судовий розгляд. Харківським облсудом 
5 квітня 1939 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину.

пеРесіЧанський дмитро тимофійо-
вич, народився 1909 р. у с. вільхуватка змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., кандидат 
у члени вКп(б) з 1932 р. проживав у Хар-
кові. Слухач курсів середнього начскладу 
РСМ ім. Чубаря. заарештований 28 вересня 
1935 р. за вбивство сількора, уповноваженого 
Морозівської сільради, крадіжку та зберіган-
ня зброї (статті 548, 5629 КК УСРР), справу 
закрито військовим слідчим військової про-
куратури ХвО 9 липня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР), матеріали за ст. 5629 КК УСРР 
виділено в окреме провадження.

пеРетятько григорій степанович, на-
родився 1884 р. у с. боромля Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Новогор-
ський Тростянецького р-ну Харківської обл. 
Стрілочник ст. баси півд. залізниці. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 30 липня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 вересня 1937 р. 
у м. Суми. Реабілітований 27 березня 1989 р.

пеРець григорій климович, народився 
1905 р. у м. берестечко Луцького пов. во-
линської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1925 рр. член 
вЛКСМ, у 1925—1931 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інструктор Хпз. заарешто-
ваний 26 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 4 листопада 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
196 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 9 березня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
17 лютого 1938 р. Реабілітований 11 травня 
1990 р. і 31 жовтня 1956 р.

пеРець яків михайлович, народився 
1900 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 15 серпня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 8 грудня 1936 р. 
(ст. 691 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 6 вересня 1994 р.

пеРшин олександр степанович, наро-
дився 1905 р. у м. Нижній Тагіл пермської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта вища, по-
запарт., у минулому член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер-економіст Діпросталі. за-
арештований 30 квітня 1937 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 5 травня 1951 р. за антирад. 
агітацію висланий на поселення у район Ко-
лими на Далекій півночі під нагляд органів 
МДб. Реабілітований 12 травня 1989 р.

песін євгеній мойсейович, народився 
1902 р. у м. Хиславичі Мстиславльського пов. 
Могильовської губ. єврей, із службовців, осві-
та вища, член вКп(б) з 1930 р. проживав 
у м. Сталінград Сталінградського краю. Ін-
женер Сталінградського тракторного заводу. 
заарештований 24 жовтня 1936 р. як член к.-р. 
організації та антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 21 вересня 1937 р.(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з поразкою прав на 1 рік. Ухвалою спецколегії 
верховного Суду УРСР від 19 грудня 1937 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд зі стадії судового слідства. 20 лютого 
1938 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Харківським облсудом 20 травня 
1939 р. виправданий за недоведеності скла-
ду злочину. Реабілітований 11 січня 1993 р.

петеРс василь васильович, народився 
1907 р. у колонії Нью-йорк Катеринослав-
ської губ. Німець, із поміщиків, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач гаража будуправління «Машино-
буд». заарештований 30 квітня 1937 р. як член 
к.-р. фашистської організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 23 вересня 1937 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Термін покарання 
відбував у Темтабі до 1939 р., у білбалттабі 
до 1941 р., у Ниробтабі до 1946 р. На 1949 р. 
проживав у сел. Рябинино Чердинського р-ну 
Молотовської обл. Моторист глісеру. зааре-
штований 18 лютого 1949 р. як член к.-р. 
фашистської організації (статті 5810, 5811 КК 
РРФСР) і ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 13 квітня 1949 р. (статті 5810 
ч. 1, 5811 КК РРФСР) висланий на поселення. 
На поселенні перебував у м. Джамбул. Реабі-
літований 3 вересня 1960 р.

петРенко купріян семенович, народив-
ся 1888 р. на хут. Кочеріжки павлоградсько-
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го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Комуніст» у Лозівському р-ні 
Харківської обл. Тесля радгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 1 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію проти стахановських методів роботи 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 2 грудня 1936 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі. Реабілітований 26 січня 1990 р.

петРенко павло йосипович, народив-
ся 1903 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач Харківського театрального технікуму. 
заарештований 28 грудня 1934 р. як член к.-р. 
терористичної організації (ст. 548 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 липня 1935 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
каання відбував у воркутинському відділенні 
Ухтпечтабу. Реабілітований 16 червня 1989 р.

петРенко степан матвійович, наро-
дився 1892 р. у с. Миколаївка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник ст. Конград півд. заліз-
ниці. заарештований 3 жовтня 1935 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Тв ГУДб НКвС ст. Конград 20 листопада 
1935 р. за недоцільності притягнення до кри-
мінальної відповідальності (статті 5, 197 КпК 
УСРР) зі звільненням з-під варти.

петРиЧенко давид петрович, наро-
дився 1905 р. у с. Дьякове області війська 
Донського. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. викладач Харківського коопера-
тивного інституту. заарештований 28 лютого 
1936 р. за троцькізм (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
справу закрито прокурором ХОУ НКвС 
24 березня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

петРов андрій петрович, народився 
1909 р. у стан. Липки [області війська Дон-
ського]. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1932 р. член вКп(б). прожи-
вав у с. Коростівка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Шофер радгоспу ім. 17-го 
партз’їзду. заарештований 2 жовтня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 16 лютого 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 25 липня 1994 р.

петРов георгій михайлович, народився 
1906 р. у с. Ржавчик зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Ржавчик Олексіївського р-ну 
Харківської обл. продавець контори обслуго-
вування пасажирів Управління півд. залізниці. 
заарештований 23 січня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 9 квітня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 28 грудня 1992 р.

петРов іван іванович, народився 1896 р. 
у с. веребське Дмитровського пов. Орловської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав на роз’їзді 
169-й км півд. залізниці. Начальник роз’їзду. 
заарештований 19 березня 1937 р. за антирад. 
троцькістську агітацію, невдоволення сталін-
ською конституцією та заходами рад. влади 
на селі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 21 вересня 1937 р. засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років. Реабілітований 
24 червня 1991 р.

петРов михайло іванович, народився 
1880 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
завідувач господарства і агент з постачан-
ня Головного управління металевих виробів. 
заарештований 2 листопада 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), а 31 березня 
1937 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Спецколегією Найвищого Су-
ду УСРР 17 травня 1937 р. справу закрито 
з анулюванням підписки про невиїзд. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
25 березня 1944 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Реабілітований 18 січня 1996 р.

петРов яків костянтинович, народився 
1889 р. у с. Сухосолотино Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1929 р. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
кондитерської фабрики «жовтень». зааре-
штований 4 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 14 листопада 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 5412, 42 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 10 серпня 1962 р.

петРовський володимир михайлович, 
народився 1901 р. у с. Томашівка Черні-
гівської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта середня, позапарт. проживав 
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у с. Морозівка Савинського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. заарештований 3 лютого 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 1 лютого 1938 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу закри-
то слідчастиною УДб ХОУ НКвС 7 березня 
1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). На 1942 р. 
проживав у с. богданове барвінківського 
р-ну Харківської обл. вчитель богданівської 
НСШ. заарештований 12 березня 1942 р. за 
співробітництво з німецькими окупантами 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і військовим трибу-
налом військ НКвС Харківської обл. 7 травня 
1942 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. Реабілітований 8 груд-
ня 1992 р.

петРУнін юхим федорович, народив-
ся 1905 р. у с. Старий Кіструс Спасько-
го пов. Рязанської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1927—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Савинці Са-
винського р-ну Харківської обл. завідувач 
парткабінету Савинського райкому Кп(б)У. 
заарештований 21 липня 1937 р. за зв’язок 
з ворогами народу троцькістами (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито Савинським Рв 
НКвС 28 липня 1938 р. (статті 197, 198 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

петРУхненко олексій максимович, 
народився 1907 р. у с. барвінкове Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. бар-
вінкове барвінківського р-ну Харківської обл. 
вантажник ст. барвінкове півд. залізниці. 
заарештований 30 квітня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 11 квітня 1937 р. виправданий.

петРУшенко василь іванович, наро-
дився 1912 р. у с. Мартова вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. Служив у Харків-
ській обл. Червоноармієць 69-го стріл. полку 
23-ї стріл. дивізії. заарештований 7 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію та невиконання 
наказів командування (статті 5410 ч. 1, 2062 
п. «а» КК УСРР) і військовим трибуналом 
14-го стріл. корпусу ХвО 28 жовтня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у Сибтабі. військовим трибуналом 
ХвО 20 листопада 1937 р. вирішено вважати 
засудженим на 5 років позбавлення волі з об-
меженням прав на 3 роки. Реабілітований 
5 лютого 1990 р.

петУхов василь титович, народився 
1912 р. у с. покровка Костянтиноградського 

пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у минулому кан-
дидат у члени вКп(б). Служив у м. Севасто-
поль Кримської АСРР. Командир відділення 
3-ї роти 7-го стріл. батальйону. заарешто-
ваний 13 вересня 1936 р. за ворожі настрої 
та к.-р. агітацію (ст. 5810 КК РСФРР) і вій-
ськовим трибуналом Чорноморського флоту 
4 жовтня 1936 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РСФРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі. Ухва-
лою військової колегії верховного Суду СРСР 
від 4 листопада 1936 р. справу закрито (ст. 4 п. 
5 КпК РСФРР).

петюшев іван федорович, народився 
1906 р. у с. Нововасилівське Орловської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Майстер земля-
них робіт ХТз. заарештований 5 листопада 
1936 р. за к.-р. профашистську агітацію та 
поразницькі настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 17 бе-
резня 1937 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. помер 1965 р. у м. Маріуполь Донецької 
обл. Реабілітований 11 березня 1990 р.

пиво Зіновій герасимович, народився 
1885 р. у с. Тростянець Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у с. Тростянець Тростянецького р-ну Харків-
ської обл. Робітник деревообробного заводу. 
заарештований 31 серпня 1935 р. за шкід-
ництво та вбивство революціонера у 1908 р. 
(статті 547, 5413 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 29 вересня 1935 р. (статті 75 ч. 1, 180 
ч. 2 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 3 ро-
ки. Харківським облсудом 25 жовтня 1938 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

пивоваР іван федотович, народився 
1915 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Діловод 
контори 7-ї дистанції шляху ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 5 жовтня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу 
закрито транспортною прокуратурою 3-ї діль-
ниці півд. залізниці 11 жовтня 1935 р. за не-
доведеності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР) зі звільненням з-під варти.

пивоваР павло никифорович, наро-
дився 1894 р. у с. Циркуни Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Циркуни 
Харківської приміської зони. без певних за-
нять. У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 29 січня 1935 р. як член групи «істинно 
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православних» та к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 16 червня 1936 р. (ст. 80 ч. 1 КК 
УСРР) позбавлений волі у вТТ на 5 років.

пивоваРов данило петрович, наро-
дився 1887 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. жихар 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
заводу «Трансзв’язок» ім. Кагановича. за-
арештований 29 липня 1937 р. як баптист, 
який проводив к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 25 жовтня 
1937 р. засуджений на 10 років тюремного 
ув’язнення з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 3 серпня 1990 р.

пивоваРов іван петрович, народився 
1906 р. у с. Семенівка звенигородського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Конструктор 
експериментального заводу. заарештований 
5 квітня 1936 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УСРР) і військовим трибуна-
лом ХвО 5 жовтня 1936 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
26 грудня 1957 р.

пивоваРов михайло антонович, наро-
дився 1885 р. у с. Новоосинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
осинове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 25 грудня 
1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 20 лютого 
1935 р.засуджений на 4 роки позбавлення волі 
у вТТ. Реабілітований 22 липня 1994 р.

пивоваРов мойсей (овсій, володи-
мир) петрович, народився 1897 р. у с. Семе-
нівка звенигородського пов. Київської губ. 
Українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
позапарт., у минулому член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Студент ХДУ. У 1929 р. розкур-
кулений. заарештований 26 грудня 1934 р. за 
підготовку теракту, службу в білій та петлю-
рівській арміях, використання паспорта брата 
[під час вступу до університету] (статті 548 
через ст. 17 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 15 квітня 1935 р. (статті 5410 
ч. 1, 68 п. «а» ч. 2 КК УСРР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 5 років. Реабілітований 
17 березня 1992 р.

пивоваРов павло купріянович, наро-
дився 1913 р. у с. Андріївка зміївського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., член вЛКСМ 
з 1931 р. Служив у північнокавказькому краї. 
Командир машини танкетного дивізіону 16-
го полку НКвС. заарештований 25 грудня 
1936 р. за к.-р. троцькістську пропаганду 
(ст. 5810 КК РСФРР), справу закрито УНКвС 
по Дагестанській АСРР 26 січня 1937 р.

пивоваРов семен андрійович, наро-
дився 1876 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мосьпа-
нове Чугуївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кагановича. У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 6 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 квітня 1989 р.

пивоваРов степан іванович, народив-
ся 1897 р. у с. Максимівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1928—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Хпз. заарештований 20 вересня 1936 р. як 
член антирад. к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 14 серпня 1937 р. (ст. 5412 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 29 березня 1995 р.

пивоваРов степан кирилович, наро-
дився 1915 р. на хут. єгорівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
вишнівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Тракторист птахорадгоспу. заарештований 
22 березня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 4 червня 1937 р. засуджений на 2 ро-
ки позбавлення волі у зМУ з позбавленням 
прав на 1 рік. Реабілітований 17 січня 1994 р.

пикУлик григорій максимович, наро-
дився 1902 р. у с. Македони Київської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у сел. Краснокутськ Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Учитель СШ. 
заарештований 5 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 25 листопада 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
42 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. 
Реабілітований 29 листопада 1994 р.

пилаєва ганна миколаївна, народила-
ся 1896 р. у Санкт-петербурзі. Росіянка, із се-
лян, освіта вища, позапарт., у 1917—1937 рр. 
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член вКп(б). проживала у Харкові. Директор 
Харківського текстильного інституту. зааре-
штована 26 липня 1937 р. як член к.-р. троць-
кістського підпілля (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 31 жовтня 1937 р. (статті 548, 5411 
через ст. 20 КК УРСР) засуджена на 10 років 
позбавлення волі у в’язниці з обмеженням 
прав на 5 років і конфіскацією майна. Термін 
покарання відбувала в печортабі. У 1949 р. 
вислана на спецпоселення до Красноярського 
краю. Реабілітована 13 червня 1956 р.

пилипенко іван васильович, наро-
дився 1905 р. на хут. Шевченко богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Шевченко Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Чорнороб радгоспу «Червона 
нива». заарештований 21 січня 1935 р. за к.-р. 
діяльність та участь у к.-р. організації (статті 
542, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 15 липня 1935 р. 
висланий до Оренбурзької обл. на 3 роки. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

пильнов іван сидорович, народився 
1910 р. у с. Некрилово Новохоперського пов. 
воронезької губ. Росіянин, [із селян], осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник Хпз. заарештований 2 листопада 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 16 січня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 14 листопада 1994 р.

пипиЧ степан трохимович, народився 
1848 р. у с. займанське Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1919—
1921 рр. член РКп(б). Служив у м. [бердичів 
Київської обл.]. Начальник постачання 16-го 
кав. полку 3-ї кав. дивізії, старший лейтенант. 
заарештований 22 червня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом 2-го кав. корпусу КвО 16 вересня 
1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і позбавленням військового звання «стар-
ший лейтенант». Куйбишевським облсудом 
10 жовтня 1942 р. (ст. 5810 КК РРФСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Реабіліто-
ваний 22 червня 1993 р. і серпні 1958 р.

пипко артем іванович, народився 
1894 р. у с. залевки Черкаського пов. Київ-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Гнидівка Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Машиніст депо 

ст. Ізюм Донецької залізниці. заарештований 
10 грудня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і лінсудом Донецької залізниці 
4 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлений волі у вТТ. Ухвалою транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 28 травня 
1937 р. вирок скасовано як м’який, справу 
направлено на новий судовий розгляд і лін-
судом північно-Донецької залізниці 15 липня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Розстріляний 29 листопада 1937 р. за ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Сталінській 
обл. від 17 листопада 1937 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 24 травня 1961 р. 
і 21 липня 1958 р.

пиРіг микита Романович, народився 
1899 р. у с. пісочин Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1936 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник кон-
дитерської фабрики «жовтень». заарештова-
ний 4 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 14 листопада 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
5412, 42 КК УСРР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у віддалених вТТ з поражен-
ням у правах на 1 рік. після звільнення з-під 
варти проживав у м. Мерефа Харківської обл. 
Реабілітований 10 серпня 1962 р.

пиРогов іван пимонович, народився 
1886 р. у с. Рудаєве павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник ст. Лозова півд. залізниці. заарешто-
ваний 30 липня 1937 р. за шкідництво та 
антирад. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 9 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 17 листопа-
да 1956 р.

писін григорій іванович, народив-
ся 1899 р. у с. Чумаки Слободського пов. 
в’ятської губ. Росіянин, із селян, освіта ви-
ща, у 1919—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
заступник начальника котельного цеху ІпРз. 
заарештований 1 лютого 1937 р. за к.-р. про-
паганду і підривну роботу (статті 549, 5410 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької заліз-
ниці 29 листопада 1938 р. (статті 547, 5410 КК 
УРСР) засуджений на 20 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Ухвалою 
верховного Суду СРСР від 12 січня 1952 р. 
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вирок суду щодо ст. 547 КК УРСР скасовано, 
справу закрито, за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР тер-
мін покарання знижений до 10 років позбав-
лення волі зі звільненням з-під варти. про-
живав у сел. Озерниця Нагорського р-ну Кі-
ровської обл. Реабілітований 25 січня 1957 р.

пискляР іван мартинович, народив-
ся 1888 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1919—1922 рр. член РКп(б). Робітник ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
28 грудня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
підривної організації (статті 5630, 5411 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 28 липня 
1937 р. (статті 5630 п. «а» ч. 1, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 4 роки. Ухва-
лою колегії у транспортних справах верхо-
вного Суду СРСР від 21 серпня 1937 р. вирок 
скасовано, справу повернено на дослідування 
зі стадії попереднього слідства. Особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 бе-
резня 1938 р. (статті 5411, 5630 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
24 жовтня 1958 р.

пискУн артем прокопійович, народився 
1892 р. у с. Орчик-Чернещина Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. землянка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Кірова. заарештова-
ний 30 квітня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 14 липня 1936 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 8 жовтня 1965 р.

пискУнов анатолій дмитрович, наро-
дився 1904 р. у м. Грайворон Грайворонсько-
го пов. Курської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник кондитерської фабрики «жов-
тень». заарештований 5 серпня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 14 листопада 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5412, 42 КК УСРР) засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у віддалених 
вТТ з пораженням у правах на 1 рік. Термін 
покарання відбував у м. Хабаровськ. Реабілі-
тований 10 серпня 1962 р.

питомцев олександр семенович, на-
родився 1892 р. у с. Абрамцево Дмитров-
ського пов. Московської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер газетно-поштової 
дирекції. заарештований 28 квітня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 

і спецколегією Харківського облсуду 1 серпня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

пихтін петро юхимович, народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. Касир-ін-
касатор Головриби. заарештований 29 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 грудня 1989 р.

пігУла мойсей ізраїльович, народив-
ся 1903 р. у м. бєлхатув петроковської губ. 
єврей, з торговців, освіта початкова, член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник змі-
ни фабрики «Червона нитка». заарештований 
20 січня 1935 р. за причетність до розвідорга-
нів польщі (ст. 546 КК КСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 травня 
1935 р. за шпигунську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 16 жов-
тня 1992 р.

підвальний павло володимирович, на-
родився 1873 р. у посаді Нова прага Олексан-
дрійського пов. Херсонської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер управління під. залізни-
ці. заарештований 16 липня 1937 р. як член 
к.-р. монархічної організації та зв’язки з іно-
земним консульством (статті 5411, 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

піддУбний степан олександрович, на-
родився 1909 р. на хут. пінянка Суджанського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. запсілля 
Миропільського р-ну Харківської обл. Не 
працював. У 1932 р. військовим трибуналом 
за відмову брати зброю під час служби в армії 
засуджений на 2 роки позбавлення волі з об-
меженням прав на 2 роки. заарештований 
13 квітня 1937 р. як член нелегальної секти 
та антирад. агітацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. за участь у анти-
рад. сектантській організації винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

піддУбовик семен іванович, народив-
ся 1874 р. у с. боромля Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
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проживав у Харкові. Старший кондуктор ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. У 1934 р. за при-
ховання фактів біографії позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 25 листопада 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 7 лютого 1936 р. ви-
правданий за недоведеності обвинувачення зі 
звільненням з-під варти.

підлісний микола сергійович, наро-
дився 1899 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта середня, поза-
парт. Робітник заводу № 183. заарештований 
27 червня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 лютого 1957 р.

підопРигоРа герасим якович, наро-
дився 1883 р. у с. Нехвороща Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Карла Маркса. зааре-
штований 24 липня 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито Спв УДб 
ХОУ НКвС 20 жовтня 1935 р. (ст. 197 КпК 
УСРР).

підЧенко сергій павлович, народив-
ся 1907 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1923—1933 рр. 
член вЛКСМ. проживав на ст. Рижів Хар-
ківської приміської зони. без певних занять. 
заарештований 21 березня 1935 р. за підроб-
ку документів, дискредитацію влади шляхом 
удавання з себе співробітника НКвС, спробу 
проникнути до польського консула з метою 
видати себе за члена к.-р. організації і отри-
мати грошову допомогу (статті 5410 ч. 1, 68, 
73 ч. 2 КК УСРР) і Харківським облсудом 
27 серпня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 681, 73 ч. 2 
КК УСРР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований 29 грудня 1992 р.

підЧенко федір павлович, народився 
1903 р. у м. Кобеляки Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 27 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у То-
масинтабі. Реабілітований 14 грудня 1955 р.

пікалов євтихій вакулович, народився 
1900 р. у с. берестовенька Костянтиноград-

ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1933 р. 
член вКп(б). проживав у с. ворошилове 
Красноградського р-ну Харківської обл. Ко-
мірник будівництва НКвС у м. Красноград. 
заарештований 28 листопада 1935 р. за при-
ховування соціального походження під час 
вступу до партії та привласнення партквитка 
після виключення з членів вКп(б) (ст. 180 
КК УСРР), 3 грудня 1935 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу закри-
то Красноградською райпрокуратурою 7 бе-
резня 1936 р. (ст. 5 КпК УСРР).

пілатУс іван фрідріхович, народився 
1901 р. у с. Новий Данцинг Херсонської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у радгоспі ім. Куйбишева у барвін-
ківському р-ні Харківської обл. Тракторист 
радгоспу. заарештований 13 листопада 1936 р. 
за антирад. агітацію та вихваляння фашист-
ського ладу (ст. 5410 КК УСРР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 серпня 1962 р.

піняєв антон олександрович, народив-
ся 1881 р. у с. Трубичино Дмитровського 
пов. Орловської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХТГз. заарештований 17 серпня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 16 жов-
тня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
29 вересня 1992 р.

пісковий терентій трохимович, наро-
дився 1874 р. у с. Андріївка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. Новопавлівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. полтав-
ським окрсудом 5 жовтня 1929 р. за к.-р. ді-
яльність засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ і 5 років вислання. заарештований 
23 квітня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 вересня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
14 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
15 жовтня 1992 р.

піскУн федір леонтійович, народився 
1884 р. у маєтку буравкова в Катеринослав-
ській губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. просянка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Димитрова. заарештований 7 жов-
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тня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 3 березня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 7 грудня 1993 р.

піскУнов анатолій дмитрович, наро-
дився 1904 р. у м. Грайворон Грайворонсько-
го пов. Курської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник кондитерської фабрики 
«жовтень». заарештований 5 серпня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 14 лис-
топада 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412, 42 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з обмеженням прав на 
1 рік. Реабілітований 10 серпня 1962 р.

пйотУх олена вікентіївна, народилася 
1913 р. у м. Толочин Оршанського пов. Мо-
гильовської губ. полька, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1930—1932 рр. 
член вЛКСМ. проживала у Харкові. завід-
увач бібліотеки школи ФзУ ХпРз. заарешто-
вана 21 лютого 1935 р. за шпигунську роботу 
та дешифровку себе як агента НКвС перед 
працівниками польського консульства (стат-
ті 20617 п. «а» через ст. 7, 546 КК УСРР) 
і військовим трибуналом прикордонних 
і внутрішніх військ охорони УСРР 23 липня 
1935 р. (ст. 546 ч. 1 КК УСРР) позбавлена волі 
на 10 років з конфіскацією майна. Термін 
покарання відбувала у [сел. Чиб’ю Комі авто-
номної обл.]. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 19 травня 1951 р. вислана на 
поселення. У 1957 р. проживала у Харкові. 
Реабілітована 29 грудня 1956 р.

платонов ігор костянтинович, наро-
дився 1911 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
із службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Студент ХАІ. за-
арештований 7 грудня 1934 р. за терористичні 
наміри щодо рад. уряду та антирад. агітацію 
(статті 548, 5410 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 21 січня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітований 13 травня 1992 р.

платонов йосип семенович, народив-
ся 1896 р. у с. павлівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. пав-
лівка Кегичівського р-ну Харківської обл. Го-
лова комісії якості колгоспу ім. Карла Марк-
са. заарештований 27 липня 1935 р. за к.-р. 
діяльність та антирад. агітацію (статі 547, 5410, 
67 ч. 1 КК УСРР), щодо статей 547, 5410 КК 
УСРР справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 
20 жовтня 1935 р. (ст. 197 КпК УСРР). На-

рсудом Кегичівського р-ну 26 грудня 1935 р. 
(ст. 67 через ст. 7 КК УРСР) виправданий.

платонов ларіон гаврилович, народив-
ся 1893 р. у с. павлівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. пав-
лівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Карла Маркса. заарештова-
ний 24 липня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито Спв УДб ХОУ 
НКвС 20 жовтня 1935 р. (ст. 197 КпК УСРР).

платУн йосип антонович, народився 
1888 р. у с. Омлинці Слуцького пов. Мінської 
губ. білорус, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. панютине Лозівського 
р-ну Харківської обл. Касир товарної контори 
ст. панютине півд. залізниці. заарештований 
27 жовтня 1936 р. за зв’язок з к.-р. елемента-
ми, як автор листа антирад. змісту до редакції 
газети «правда» (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 20 січня 1937 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі. Реабілітований 29 травня 1992 р.

плеський (плесський) микола 
геннадійович, народився 1882 р. у м. Костро-
ма Костромської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. викладач ХЛІ, професор. заарештований 
29 квітня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 22 листопада 1937 р. (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Ухвалою вій-
ськової колегії верховного Суду СРСР від 
31 грудня 1937 р. розстріл замінено на 10 ро-
ків тюремного ув’язнення з обмеженням прав 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі у Хабаровському краї, де помер 
14 березня 1939 р. Реабілітований 17 листо-
пада 1992 р.

плеханов іван андрійович, народився 
1904 р. у с. Сосково Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. велика бабка Старосалтівського 
р-ну Харківської обл. Сторож радгоспу № 48. 
заарештований 26 грудня 1934 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 22 серпня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
19 квітня 1994 р.

плешко тарас андрійович, народився 
1870 р. у с. велика буромка золотонісько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Розсохувата Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Священик. заарештований 19 бе-
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резня 1935 р. за антирад. агітацію та к.-р. 
діяльність (ст. 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 14 вересня 1935 р. (ст. 5412 КК 
УСРР) засуджений на 1,5 роки позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 6 березня 1992 р.

плис іван іванович, народився 1887 р. 
у с. Широка балка Херсонської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1904—1919 рр. член партії соціалістів-ре-
волюціонерів, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач відділу вну-
трішньої торгівлі Харківського облвиконко-
му. заарештований 11 липня 1937 р. як член 
к.-р. терористичної шкідницької організації 
(статті 5411, 547 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 5 грудня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 6 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 серпня 1957 р.

плоткін юхим аронович, народився 
1902 р. у м. Могильов Могильовської губ. 
єврей, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт., у 1932—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Кравець швейної майстерні 
Харківського військторгу при авіабригаді. за-
арештований 9 серпня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістській організації та к.-р. троцькіст-
ську діяльність (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
9 березня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. На 1989 р. проживав у Харкові, 
пенсіонер. Реабілітований 18 квітня 1989 р.

плУЖник федір михайлович, народив-
ся 1893 р. у с. Козача Лопань Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1918 рр. 
член РКп(б). проживав у с. Козача Лопань 
Дергачівського р-ну Харківської обл. ван-
тажник харківського магазину «подарунки». 
заарештований 26 липня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою трійки 
УНКвС по Курській обл. від 2 грудня 1937 р. 
за антирад. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Са-
мартабі. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

плюсенко андрій петрович, див. 
ÌИНДЮÊ (Ïлюñåíêî) Аíäð³й Ïåòðîâèч (Бåç-
ñîâ³ñíèй Âîлîäèìèð Ïåòðîâèч).

пляко корній назарович, народився 
1902 р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Чер-
говий ст. Шебелинка Донецької залізниці. 

заарештований 30 квітня 1937 р. за к.-р. під-
ривну діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 31 серпня 1937 р. 
(статті 549 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР 
з санкції ст. 542 КК УРСР) засуджений на 
6 років тюремного ув’язнення з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 5 березня 1938 р. 
тюремне ув’язнення замінено на позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 28 грудня 1992 р.

побиванець іван васильович, наро-
дився 1907 р. у м. Миколаїв Херсонського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1926—
1930 рр. член вКп(б). проживав у Киє-
ві. Студент КДУ. заарештований 12 червня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 27 листопада 1938 р. (статті 
5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 1 рік. Термін покарання відбував 
у м. Солікамськ пермської обл. Ухвалою 
судової колегії верховного Суду УРСР від 
23 грудня 1939 р. вирок Харківського облсуду 
скасовано, справу закрито.

погоРілий прокіп семенович, наро-
дився 1900 р. у с. захлюпанка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., до 
1934 р. член вКп(б). проживав у с. Селещи-
на Карлівського р-ну Харківської обл. завід-
увач торгового відділу Машівської райспо-
живспілки. заарештований 22 квітня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 
справу закрито прокурором зачепилівського 
р-ну 20 жовтня 1937 р.

погРебняк анатолій матвійович, на-
родився 1896 р. у с. Ржевка Корочанського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Швець ате-
льє Харпромторгу. заарештований 15 червня 
1937 р. за к.-р. профашистсько-троцькістську 
агітацію (статті 548, 5410 ч. 1 через ст. 17 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 березня 1966 р.

погРібняк георгій левович, народив ся 
1903 р. у Харкові. Українець, з робітників, осві-
та початкова, у 1930—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Сенькове Куп’янського р-ну 
Харківській обл. завідувач майстерні Сеньків-
ської МТС. заарештований 28 грудня 1934 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецко-
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легією Харківського облсуду 25 червня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 99 КК УСРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 26 березня 1993 р.

погРібняк григорій кузьмич, народив-
ся 1895 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Інструктор 
фабрики ім. Тінякова. заарештований 23 лис-
топада 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 15 грудня 
1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Найвищим Судом УСРР 27 січня 
1936 р. термін покарання знижений до 2 ро-
ків позбавлення волі. помер 22 січня 1942 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

погРібняк дмитро семенович, наро-
дився 1901 р. у с. бригадирівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1930 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у с. бри-
гадирівка Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Світовий жовтень». зааре-
штований 27 січня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегію Харків-
ського облсуду 8 серпня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 8 серпня 1990 р.

погРібняк іван терентійович, народив-
ся 1899 р. у с. Глущенкове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Робітник ІпРз. У 1936 р. під слідством орга-
нів НКвС за к.-р. діяльність. заарештований 
29 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

погРібняк корній опанасович, наро-
дився 1898 р. у м. вовчанськ вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Майстер-бракувальник Харківсько-
го штампувального заводу. заарештований 
5 листопада 1936 р. за недонесення про к.-р. 
злочин (ст. 5412 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 11 березня 1937 р. ви-
правданий.

погРібняк михайло мойсейович, на-
родився 1904 р. у с. Непокрите Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Механік Харківської макаронної фа-
брики. заарештований 20 вересня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (статті 

5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. 
(статті 548 через ст. 17, 5410, 5411 КК УСРР) 
засуджений на 10 років позбавлення волі 
з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував у Норільтабі. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 19 січ-
ня 1944 р. термін покарання скорочений на 
1,5 роки. звільнений з-під варти 22 червня 
1945 р. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 7 квітня 1951 р. висланий на по-
селення до Красноярського краю. На 1954 р. 
проживав у м. Норільськ. Реабілітований 
16 липня 1956 р.

погРібняк порфирій іванович, наро-
дився 1889 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, з 1931 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Ре-
візор вагонної служби Управління півд. за-
лізниці. заарештований 5 жовтня 1935 р. за 
боротьбу проти робітничого класу за часів 
Громадянської війни, приховання при вступі 
до вКп(б) належності до групи троцькістів 
у 1927—1928 рр. (статті 5413, 180 ч. 2 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 9 грудня 
1935 р. (ст. 5413 КК УСРР) виправданий зі 
звільненням з-під варти.

подать петро трохимович, народився 
1915 р. у с. єрки Миргородського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Слу-
хач робітфаку ХМІ. заарештований 26 листо-
пада 1935 р. за проголошення терористичних 
намірів щодо керівників рад. уряду (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 26 січня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 19 травня 1995 р.

подЖіо валерій львович, народився 
1911 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
дворян, освіта середня, позапарт. Не працю-
вав. заарештований 23 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістсько-фашистської організації 
та за антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
13 квітня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував на Колимі. На 
1991 р. проживав у Москві. Реабілітований 
30 липня 1958 р.

подЗигУн іван михайлович, народився 
1896 р. на хут. Добролюдівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Добро-
людівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Кондуктор ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
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заарештований 6 листопада 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і нарсудом 
Олексіївського р-ну 20 грудня 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у далеких таборах з поражен-
ням у правах на 5 років та забороною про-
живання в межах СРСР на 3 роки. Ухвалою 
Харківського суду від 8 січня 1936 р. справу 
направлено на новий розгляд і Харківським 
облсудом 3 березня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 17 червня 1992 р.

подЗолков микола іванович, наро-
дився 1898 р. у с. Яковлево бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1917—1927 та 1930—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
безробітний, у минулому начальник відділу 
сталеливарного цеху Челябінського трактор-
ного заводу. Ухвалою особливої наради при 
колегії ОДпУ від 25 січня 1929 р. за троць-
кістську діяльність висланий до Східного Си-
біру на 3 роки, а ухвалою від 30 серпня 1929 р. 
звільнений із заслання достроково. заарешто-
ваний 29 березня 1936 р. як член к.-р. троць-
кістської організації та антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 серпня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Розстрі-
ляний 4 серпня 1937 р. у Москві за ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
4 серпня 1937 р. Реабілітований 17 червня 
1989 р. і 28 грудня 1957 р.

подоРлов григорій олексійович, наро-
дився 1902 р. у с. Орловка Курської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. пожежний інструк-
тор журавлівських бараків. заарештований 
29 жовтня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-
го облсуду 8 лютого 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 11 травня 
1990 р.

подоРоЖанський (подражанський) 
лев Захарович, народився 1887 р. у м. Обо-
лонь Хорольського пов. полтавської губ. 
єврей, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Технічний ке-
рівник 1-ї райконтори кооперативної артілі 
грабарів «Рембуд». заарештований 20 жовтня 
1934 р. за розкрадання державного майна, 
зловживання службовим становищем (по-
станова ЦвК і РНК СРСР «про охорону 
майна державних підприємств…» від 7 серпня 
1932 р.), 5 березня 1935 р. звільнений з-під 

варти на підписку про невиїзд і спецколегією 
дорожнього суду Московсько-Донбаської за-
лізниці 4 квітня 1935 р. (ст. 111 КК РФСРР) 
засуджений на 1 рік виправно-трудових робіт 
за місцем служби з вирахуванням 20% заро-
бітної плати. Термін перебування під вартою 
зараховано до строку покарання, який визна-
но відбутим. Реабілітований 13 липня 1995 р.

подплетько харитон федорович, на-
родився 1914 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., член вЛКСМ. 
Служив у Харкові. Курсант полкової школи 
12-го кав. полку внутрішньої охорони НКвС. 
заарештований 19 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію та троцькізм (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовим трибуналом прикордонної і вну-
трішньої охорони УСРР по Харківській обл. 
20 листопада 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангель-
ської обл. Реабілітований 21 листопада 1989 р.

подУшевський ян петрович, наро-
дився 1900 р. у с. Любанія Равського пов. 
петроковської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Кус-
тар-чоботар. заарештований 5 вересня 1936 р. 
як член к.-р. групи та к.-р. націоналістичну 
профашистську діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 2 березня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував на Ко-
лимі, копальня «партизан». Реабілітований 
25 листопада 1960 р.

подУшко федір калістратович, наро-
дився 1906 р. у м.Слов’янськ Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1926—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор будянського навчального комбіна-
ту. заарештований 9 квітня 1935 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 вересня 1935 р. як аферист позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки.

поЗдняков микола йосипович, на-
родився 1894 р. у с. ворожба Сумського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із священнослужи-
телів, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач ХМІ. заарештований 3 листо-
пада 1936 р. як член к.-р. терористичної гру-
пи (статті 5410, 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 10 травня 1937 р. (статті 
5411, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений до вМп з конфіскацією особис-
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того майна. Розстріляний 11 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1958 р.

полатай василь максимович, народив-
ся 1908 р. у м. Костянтиноград Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. помічник коменданта військбу-
ду 122-ї дільниці Управління військових буді-
вельних робіт КвО. Революційним військо-
вим трибуналом Морських сил Чорного моря 
у 1931 р. (ст. 5810 КК РСФРР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 4 роки. звільнений достроково 
28 жовтня 1933 р. заарештований 5 квітня 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), для подальшого слідства ета-
пований до Київської в’язниці і спецколегією 
Київського облсуду 15 липня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 7 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 19 липня 1993 р.

полеський лев юхимович, народив-
ся 1903 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1921 рр. 
член РКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
друкарні Топольської МТС Дворічанського 
р-ну Харківської обл. заарештований 26 квіт-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
20 жовтня 1935 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у зМУ. Реабілітований 4 серп-
ня 1994 р.

полікаРпов ілля никанорович, наро-
дився 1887 р. у с. Ігнатівське жиздринського 
пов. Калузької губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник Хпз. заарештований 17 вересня 
1936 р. як член к.-р. угруповання та антирад. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 11 листопада 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
11 травня 1937 р.

політУЧий сава петрович, народився 
1899 р. у с. Добровілля павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1934 рр. 
член вКп(б). проживав на хут. Новоукраїн-
ський близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червона зоря». заарештова-
ний 21 серпня 1935 р. за антирад. агітацію 
і вступ до партії з корисливою метою (статті 
5410, 70 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 20 березня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 

КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 13 лютого 1990 р.

поліЩУк костянтин іванович, наро-
дився 1902 р. у м. Дубно Дубнівського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та незакінчена вища, член вКп(б) з 1926 р. 
проживав у Харкові. Директор і парторг рад-
госпу-курорту “бермінводи». заарештований 
4 жовтня 1935 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 26 грудня 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ. Термін 
покарання відбував у Далекосхідному краї. 
Розстріляний 11 лютого 1942 р. за вироком 
військового трибунала від 11 грудня 1941 р. 
Реабілітований 3 лютого і 22 березня 1961 р.

поліЩУк лазар михайлович, народив-
ся 1898 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврей, з робітників, освіта середня, 
позапарт., у 1917—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач відділу раян-
ської. торгівлі Харківського обкому Кп(б)У. 
заарештований 9 липня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної організації (статті 5411, 547, 548 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 5 грудня 1937 р. засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 6 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 12 жовтня 1957 р.

полнобРодська клавдія флорівна, 
народилася 1908 р. у м. Осташков Осташков-
ського пов. Тверської губ. Росіянка, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживала 
у Харкові. Касир фабрики ширвжитку. зааре-
штована 7 березня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 11 липня 1936 р. засуджена на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбува-
ла у Харківській змішаній в’язниці. 2 вересня 
1936 р. вМУ УНКвС по Харківській обл. роз-
почато слідство за звинуваченням в антирад. 
агітації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 25 жовтня 1936 р. за-
суджена на 4 роки позбавлення волі з пора-
женням у правах на 3 роки, згідно з ст. 45 п. 2 
КК УСРР вважалася засудженою на 10 років 
тюремного ув’язнення з пораженням у правах 
на 5 років. Ухвалою Найвищого Суду УСРР 
від 17 листопада 1936 р. місцем відбування 
покарання визначено далекі вТТ, а поча-
ток відбування покарання — з 25 жовтня 
1936 р. переведена до Сибтабу. Реабілітована 
11 травня 1990 р.

половик Захар Захарович, народив-
ся 1897 р. у с. перекіп валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. перекіп 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. заарештований 9 вересня 
1936 р. за к.-р. погляди та поширення к.-р. 
анекдотів (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 17 січня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
11 березня 1990 р.

половик семен степанович, народився 
1905 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завгосп рад-
госпу «Червоний шлях» ХКз. заарештований 
20 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Розстріляний 28 квітня 1938 р. за ухвалою 
трійки УНКвС по Дальбуду від 10 квітня 
1938 р. Реабілітований 13 березня 1959 р. 
і 25 квітня 1960 р.

полУянов георгій йосипович, наро-
дився 1907 р. у м. Катеринослав Катеринос-
лавської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
вища, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у Харкові. заступник начальника 
експериментального цеху тракторного відді-
лу заводу № 183. заарештований 16 червня 
1937 р. за зв’язок з троцькістами у мину-
лому та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
19 березня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УРСР) засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований18 вересня 1957 р.

поляк берта григорівна, народилася 
1914 р. у м. Херсон Херсонської губ. єврей-
ка, з робітників, освіта середня спеціальна, 
член вКп(б) з 1935 р. проживала у Харко-
ві. Інструктор Хпз. заарештована 1 вересня 
1935 р. за приховування під час вступу до 
партії того факту, що її сестра і брат були 
засуджені як активні сіоністи та надання ре-
комендації своєї сестрі на роботу (ст. 180 ч. 2 
КК УСРР), 19 жовтня 1935 р. звільнена з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу закри-
то помічником Харківського облпрокурора 
у спецсправах 19 листопада 1935 р. (ст. 5 КпК 
УСРР).

поляк марк самійлович, народився 
1905 р. у м. боярка Київського пов. Київської 
губ. єврей, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Началь-

ник навчально-методичного сектору ХХТІ. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ 
від 15 квітня 1929 р.(ст. 5810 КК РСФРР) по-
збавлений волі на 3 роки. Термін покарання 
відбував у верхньоуральському політізоля-
торі, звільнений з-під варти після заяви про 
«розрив з троцькізмом». У вересні 1929 р. 
повернувся до Харкова. заарештований 8 лю-
того 1935 р. як член к.-р. троцькістської орга-
нізації (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 через ст. 7 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 вересня 1935 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у м. Мурманськ і у м. Кем Карельської АРСР. 
Розстріляний 2 листопада 1937 р. в урочищі 
Сандармох на 16-му км від м. Медвежогорськ 
Карельської АРСР за ухвалою трійки при 
НКвС Карельської АРСР від 9 жовтня 1937 р. 
Реабілітований 17 квітня 1959 р.

поляк ян касперович, народився 1894 р. 
у варшаві. поляк, з робітників, освіта вища, 
у 1919—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор заводу «Червоний хімік». 
заарештований 29 вересня 1935 р. за антирад. 
агітацію, належність до антирад. організації 
та незаконне зберігання вогнепальної зброї 
(статті 5410, 5411, 196 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 16 січня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 196 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 25 жовтня 1988 р.

полянський сергій олексійович, на-
родився 1888 р. у с. Іванівка Орловської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у минулому член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Машиніст силового цеху ІзОС. заарешто-
ваний 15 вересня 1936 р. за троцькістські 
настрої та зв’язки з особами, виключеними 
з партії (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 5 січня 1937 р. виправданий.

польман фріц францович, народив-
ся 1893 р. у м. Штормбург, Німеччина. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1920 р. проживав у Харкові. Інструктор 
обкому МОпР. заарештований 28 травня 
1937 р. як член розвідницької диверсійної фа-
шистської організації (статті 541 п. «а», 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 вересня 1957 р.

польовий юрій маркович, народився 
1910 р. у с. Авдотівка Херсонського пов. Херсон-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта [вища], позапарт. проживав у Харкові. 
журналіст газети «Кооперативна фабрика». за-
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арештований 2 грудня 1934 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації (ст. 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 14 берез-
ня 1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ на 4 роки з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

пономаРенко андрій іванович, на-
родився 1895 р. у с. Гути богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гути бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1932 р. за ст. 119 КК УСРР 
позбавлений волі на 3 роки. заарештований 
24 серпня 1934 р. за вбивство заступника го-
лови сільради (ст. 548 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 14-го стріл. корпусу Укрвійсько-
кругу 26 червня 1935 р. виправданий за недо-
веденості обвинувачення.

пономаРенко андріян антонович, на-
родився 1901 р. у с. Гути богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, у 1927—1928 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Красне Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Агроном радгоспу «Чер-
воний». заарештований 21 серпня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 20 червня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою верховного Суду СРСР 
від 20 листопада 1938 р. вирок скасовано, 
справу повернено на новий судовий розгляд. 
Харківським облсудом 10 вересня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

пономаРенко олексій гордійович, 
народився 1896 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, у 1931—
1937 рр. член вКп(б). завідувач господарства 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 16 січня 1937 р. за антирад. висловлю-
вання і антисемітські настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 22 вересня 
1937 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Реабілі-
тований 15 червня 1990 р.

пономаРенко павло степанович, на-
родився 1903 р. у с. Миколаївка [Сумсько-
го] пов. Харківської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт., у 1922—
1929 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Студент ХЛІ. заарештований 8 травня 1935 р. 
як член к.-р. організації (статті 542, 5410, 5411 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 15 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 

Ухвалою верховного Суду УСРР в спецколе-
гії від 8 лютого 1936 р. вирок скасовано, а за 
ст. 5410 ч. 1 КК УСРР засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

пономаРенко павло тимофійович, 
народився 1920 р. у с. вербівка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вербівка балаклійського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний прапор». за-
арештований 10 травня 1937 р. за недонесен-
ня про підготовку к.-р. злочину (ст. 5412 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 23 лип-
ня 1937 р. виправданий. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 23 грудня 
1937 р. вирок скасовано, справу направлено 
на дослідування. 27 червня 1938 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд, справу 
закрито балаклійським Рв НКвС 24 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

пономаРенко симон степанович, 
народився 1906 р. у с. велика Миколаїв-
ка Сумського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта середня, позапарт., 
у 1923—1930 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Технік промбудпоекту. заарешто-
ваний 20 грудня 1934 р. як член к.-р. дивер-
сійно-терористичної групи (статті 548, 549 КК 
УСРР) і військовим трибуналом КвО 24 лип-
ня 1935 р. (статті 5411, 542, 548, 549, 5410 КК 
УСРР) засуджений до вМп з конфіскацією 
особистого майна. Розстріляний [24 липня 
1935 р. у м. Харкові]. Реабілітований 27 жов-
тня 1956 р.

пономаРенко федір тимофійович, 
народився 1918 р. у с. вербівка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вербівка балаклійського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний прапор». за-
арештований 8 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 23 липня 1937 р. виправданий. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 23 грудня 1937 р. вирок скасовано, 
справу направлено на дослідування. Справу 
не завершено.

пономаРьова олександра сергіївна, 
народилася 1888 р. у с. Гракове зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українка, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1934 р. член 
вКп(б). проживала у с. берека Олексіївсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 
Фрунзе. заарештована 28 лютого 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 2 квітня 1936 р. засуджена на 
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3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітована 
25 липня 1994 р.

поплавський едуард янович, наро-
дився 1902 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХпРз. зааре-
штований 15 червня 1937 р. за шпигунство 
та к.-р. агітацію (статті 541 п. «а», 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 14 грудня 1937 р. як члену 
к.-р. правотроцькістської шпигунської орга-
нізації винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 22 вересня 1956 р.

поплавський микола борисович, на-
родився 1900 р. у с. железна бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Росіянин, з тор-
говців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 48. заарешто-
ваний 1 квітня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 липня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 29 листопада 1989 р.

попов андрій данилович, народився 
1894 р. у с. Охоче зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Охоче Старо-
вірівського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1936 р. під слідством Старо-
вірівського Рв НКвС (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР). 
заарештований 22 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 23 травня 1989 р.

попов борис якимович, народився 
1901 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1926—
1934 рр. член вКп(б). Робітник депо ст. 
Харків-Сорт. півд. залізниці, у минулому на-
уковий співробітник вУАМЛІН. заарештова-
ний 26 грудня 1934 р. як член к.-р. троцькіст-
ської організації (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
1 серпня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі. Розстріляний 30 березня 1938 р. за ухва-
лою трійки УНКвС по Архангельській обл. 
від 5 січня 1938 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 21 квітня 1989 р.

попов володимир георгійович, народив-
ся 1909 р. на ст. Сяоходзе Китайської Східної 
залізниці. Росіянин, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. за-

відувач відділу обладнання тресту «Головце-
люлоза». заарештований 3 лютого 1937 р. за 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 вересня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 21 лютого 1958 р.

попов іван іванович, народився 1895 р. 
у с. Новомиколаївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
у 1928—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у м. бухара Узбецької РСР. Директор кара-
кулевого заводу. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
1 грудня 1935 р. за приховування соціального 
походження (ст. 234 КК УСРР), у лютому 
1936 р. етапований для подальшого слідства 
у розпорядження петрівського Рв НКвС, 
справу закрито петрівським Рв НКвС 21 бе-
резня 1936 р. (ст. 68 КК УСРР).

попов іван федорович, народився 
1911 р. у м. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у сел. золочів золочівського р-ну 
Харківської обл. Комірник пекарні № 13. за-
арештований 13 грудня 1936 р. за к.-р. про-
паганду у письмовій формі та поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 11 березня 1937 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 11 травня 1990 р.

попов ілля несторович, народився 
1880 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. піщанка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Крупської. заарештований 20 бе-
резня 1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР). помер 14 червня 1937 р. у Харків-
ській змішаній в’язниці. Справу закрито про-
куратурою Харківської обл. 2 липня 1937 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР). Реабілітований 
7 грудня 1993 р.

попов михайло васильович, народився 
1904 р. у с. бежиця брянського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1928—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Конотоп Чернігів-
ської обл. Директор заводу «Червоний мета-
ліст». заарештований 23 січня 1935 р. Ко-
нотопським райвідділом міліції як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5411 КК УСРР), 
етапований для подальшого слідства до Хар-
кова у розпорядження УДб ХОУ НКвС. 
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Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 червня 1935 р. за к.-р. агітацію позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 
15 серпня 1958 р.

попов олександр леонідович, народив-
ся 1912 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
Чернігівської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
Старший писар штабу 124-го арт. полку. за-
арештований 21 жовтня 1936 р. за к.-р. анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
ХвО 30 грудня 1936 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
22 липня 1994 р.

попов олексій никифорович, народив-
ся 1916 р. на хут. заводський Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Учень Ізюмсько-
го педагогічного технікуму. заарештований 
1 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 липня 1935 р. як соціально не-
безпечний елемент позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

попов петро миколайович, народився 
1914 р., місце народження невідоме. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у минулому член вЛКСМ. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського інструменталь-
ного заводу. заарештований 22 грудня 1934 р. 
за терористичну агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 7 лютого 1935 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 березня 1938 р. строк ув’язнення про-
довжено на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав у Дальтабі. звільнений з-під варти 11 січ-
ня 1939 р. Реабілітований 5 червня 1989 р.

попов сергій іванович, народився 
1907 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1927 рр. 
член вЛКСМ. проживав у м. Конотоп Чер-
нігівської обл. завідувач гаража заводу «Чер-
воний металіст». заарештований 27 грудня 
1934 р. Конотопським райвідділком РСМ як 
член к.-р. троцькістської організації (ст. 5411 
КК УСРР), для подальшого слідства етапова-
ний до Харкова у розпорядження УДб ХОУ 
НКвС. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР 28 червня 1935 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. після 
відбуття терміну покарання проживав у Хар-
кові. Робітник заводу «Електропривід». за-
арештований 29 грудня 1956 р. і Харківським 

облсудом 12 березня 1957 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 8 років 
з пораженням у правах на 5 років. звільнений 
з-під варти 28 квітня 1960 р. Реабілітований 
16 січня 1989 р. та 8 квітня 1960 р.

поповиЧ григорій платонович, наро-
дився 1900 р. на хут. Остапівка Миргород-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нижня буданівка вениславівського р-ну 
Харківської обл. заарештований 21 червня 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), а 18 липня 1935 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу за-
крито прокуратурою Харківської обл. 5 квітня 
1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

поРошин олексій олексійович, наро-
дився 1907 р. у м. болхов болховського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з кустарів, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Інструктор аероклубу. заарештова-
ний 12 січня 1935 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 23 березня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 30 липня 1958 р.

поРсяк мефодій семенович, народився 
1912 р. у с. Качанівка подільської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Червоний Шахтар Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Лісоруб Червоношах-
тарского лісництва. заарештований 14 січня 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 9 березня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Харківським облсудом 28 лю-
того 1937 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину.

поРтман павло насонович, народився 
1891 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Розсильний ХЦТ. заарештований 4 квітня 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 серпня 1935 р. висланий до башкирії 
на 3 роки. На засланні перебував у м. Уфа 
башкирської АСРР. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 27 травня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Розстрі-
ляний 15 вересня 1937 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 15 вересня 1937 р. 
Реабілітований 25 серпня і 15 січня 1989 р.

поспєхов павло миколайович, наро-
дився 1898 р. у м. Феодосія Феодосійського 



499Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 07.1934 по 07.1937

пов. Таврійської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Головний бухгалтер хлібозаводу 
№ 1. заарештований 29 квітня 1935 р. [як 
член к.-р. організації] і Харківським облсудом 
21 лютого 1936 р. (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків і конфіскацією майна. Термін покарання 
відбував в Ухтіжемтабі, де помер 1 жовтня 
1944 р. Реабілітований 7 вересня 1992 р.

потапенко пилип іванович, народив-
ся 1900 р. у с. Горіхівка Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач гру-
пи ТЕЦ Луганського заводу ім. жовтневої 
революції. заарештований 26 жовтня 1935 р. 
за приховання під час вступу до партії свого 
к.-р. минулого (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 19 грудня 1935 р. зі 
звільненням з-під варти.

потапов петро васильович, народив-
ся 1900 р. у с. Успення Лівенського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт., до 1926 р. член вКп(б). 
проживав у м. Луганськ Сталінської обл. 
Робітник Луганського мотороремонтного за-
воду. заарештований 3 серпня 1935 р. за к.-р. 
діяльність під час роботи на ДАРДз № 2 
у сел. балаклія (ст. 5410 КК УСРР), 1 грудня 
1935 р. Ов УДб ХОУ НКвС матеріали ви-
ділено в окреме провадження, справу не за-
вершено.

потапЧУк михайло опанасович, на-
родився 1898 р. у м. брест-Литовськ брест-
ського пов. Гродненської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1926—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник цеху артілі «Медінструмент». заарешто-
ваний 27 жовтня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 червня 1937 р. як соціально небезпечний 
елемент покараний на термін, який дорівнює 
часу попереднього ув’язнення. звільнений 
з-під варти 19 червня 1937 р. Реабілітований 
5 лютого 1996 р.

потаскаєв євграф григорович, наро-
дився 1885 р. у с. Казанське щигрівського 
пов. Курської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Хпз. заарештований 26 липня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 17 вересня 1936 р. (ст. 5412 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 

волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 27 вересня 1961 р.

поташник хаїм лейбович, наро-
дився 1906 р. у м. Кам’янець-подільський 
Кам’янець-подільського пов. подільської 
губ. єврей, із службовців, освіта незакінче-
на вища, позапарт., у 1927—1933 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент ХХТІ. 
заарештований 4 листопада 1936 р. як член 
к.-р. троцькістської групи та к.-р. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 21 червня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Реабілітований 5 листопада 
1992 р.

потока сергій іванович, народився 
1890 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., до 1936 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Майстер автоконтрольного пункту 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
22 червня 1937 р. за шкідницьку діяльність 
і антирад. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 13 листопада 1938 р. обвинувачен-
ня перекваліфіковано на ст. 5630 КК УРСР 
і 14 листопада 1938 р. звільнений з-під вар-
ти на підписку про невиїзд, справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
14 грудня 1938 р. за недоведеності складу зло-
чину (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

потькало гаврило артемович, народив-
ся 1885 р. у с. Козельщина Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. До-
бренька Красноградського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. заарештований 7 квітня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 10 грудня 1938 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 14 листопада 1994 р.

потькало григорій артемович, див. 
ÏАДЬÊАЛО (ÏОТЬÊАЛО) Гðèгîð³й Аðòåìîâèч.

пРавдюк степан васильович, народив-
ся 1894 р. у с. Опішня зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у колгос-
пі ім. Мануїльського вовчанського р-ну Хар-
ківської обл. Старший бухгалтер колгоспу. за-
арештований 9 серпня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу 
закрито вовчанським Рв НКвС 25 травня 
1937 р. через хворобу обвинуваченого.

пРасолов микола григорович, наро-
дився 1911 р., місце народження невідоме. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
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«Серп і молот». заарештований 14 лютого 
1937 р. як член к.-р. угрупування та профа-
шистську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
17 червня 1937 р. виправданий.

пРигода микола григорович, народив-
ся 1909 р. у м. Хорол Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у сел. 
золочів золочівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 29 квіт-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
25 жовтня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 42 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік.

пРидатко степан іванович, народив-
ся 1903 р. у с. верхня Сироватка Сумського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1926—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Конструктор 
ХТГз. заарештований 28 лютого 1936 р. як 
член троцькістської організації та незаконне 
зберігання зброї (статті 5410, 196 КК УСРР), 
справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 9 квіт-
ня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

пРиЗибілла ельфріда іванівна, наро-
дилася 1905 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. Німкеня, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала у Харко-
ві. без певних занять, інвалід. заарештована 
30 липня 1937 р. за розвідувальну і диверсійну 
діяльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 лютого 1938 р. за шпигунство вислана 
за межі СРСР. Реабілітована 26 липня 1989 р.

пРилипко андрій григорович, наро-
дився 1895 р. у с. Комишувата валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколо-Комишувата Красноградського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Шев-
ченка. заарештований 7 травня 1937 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 31 травня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито Кегичівським Рв НКвС 
26 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
з анулюванням підписки про невиїзд.

пРимак микола матвійович, народився 
1893 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1919—1921 рр. член РКп(б). про-
живав у м. зміїв зміївського р-ну Харківської 
обл. завідувач каси відділення Держбанку. 
заарештований 17 квітня 1936 р. як член к.-р. 
угруповання та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 

УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 28 червня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
15 листопада 1957 р.

пРинцев олексій григорович, народив-
ся 1887 р. у слоб. Манькова Московської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Комірник заводу 
№ 5. заарештований 26 грудня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 27 серпня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік.

пРитика павло павлович, народився 
1893 р. у с. Дігове провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, з робіт-
ників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1926—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. продавець, завскладу тресту буфе-
тів-ресторанів півд. залізниці. заарештований 
14 червня 1937 р. як член к.-р. націонал-фа-
шистської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. як члену к.-р. 
організації УвО винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 9 вересня 1958 р.

пРиходько йосип омелянович, наро-
дився 1899 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1933 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав на хут. 
Солодівка Харківської приміської зони. Охо-
ронець Харківського заводу «підвісдор». за-
арештований 3 червня 1936 р. (статті 548 через 
ст. 20, 5410 ч. 1, 196 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 11 вересня 1936 р. засу-
джений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з конфіскацією майна. Термін покарання від-
бував у Кемеровській обл. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 4 січня 1947 р. як 
соціально небезпечний елемент висланий на 
5 років до м. єнісейськ єнісейського р-ну 
Красноярського краю. Ухвалою особливої на-
ради при МДб СРСР від 7 червня 1950 р. за 
співучасть у здійсненні теракту висланий на 
поселення до Красноярського краю з погли-
ненням невідбутого строку покарання. Реабі-
літований 3 серпня 1992 р. і 11 січня 2000 р.

пРиходько сергій прокопович, наро-
дився 1906 р. у с. Дубіївка Черкаського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у сел. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Стар-
ший економіст планово-виробничого відділу 
ДАРДз № 2. заарештований 3 липня 1935 р. 
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як член к.-р. троцькістської організації та к.-р. 
троцькістську діяльність (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
8 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Термін пока-
рання відбував у воркутинському відділенні 
Ухтпечтабу. Реабілітований 30 вересня 1993 р.

пРишкінд анатолій йосипович, див. 
ШИÌАНСЬÊИЙ (Ïðèшê³íä) Аíàòîл³й Йîñè-
ïîâèч.

пРишляк іван степанович, народився 
1906 р. у міст. Миколаїв провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХбФ. заарештований 
20 травня 1937 р. як член к.-р. націонал-фа-
шистської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. як члену к.-р. 
організації УвО винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 9 вересня 1958 р.

пРишляк микола іванович, народився 
1884 р. у м. бережани бережанського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Агент 
з постачання радіовідділу Харківського облра-
діокомітету. заарештований 21 травня 1937 р. 
як член к.-р. націонал-фашистської органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 серпня 1937 р. як члену к.-р. організації 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
7 грудня 1958 р.

пРиЩенко василь гнатович, народив-
ся 1907 р. у м. бахмут бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, у 1925—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Інженер-конструктор 
авіаційного дизелебудування Хпз. заарешто-
ваний 26 серпня 1936 р. за зв’язок з членами 
к.-р. троцькістської організації та к.-р. роботу 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 1 липня 1937 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі у сел. Оротукан Хабаровського краю. 
У 1939 р. етапований до Москви, подальший 
строк відбував в окремому конструкторському 
бюро 4-го спецвідділу НКвС СРСР. звільне-
ний з-під варти 26 вересня 1946 р. проживав 
у Ленінграді. Керівник конструкторської гру-
пи заводу № 800. заарештований 5 травня 
1949 р. як член к.-р. троцькістської групи 

у минулому, розповсюдження к.-р. літератури 
(статті 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) і ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 20 липня 
1949 р. висланий на поселення до Краснояр-
ського краю. На поселенні перебував у м. Но-
рільськ. У 1954 р. звільнений від вислання на 
поселення і на підставі Указу президії верхо-
вної ради СРСР «про амністію...» від 27 бе-
резня 1953 р. вважається таким, що не має 
судимості. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

пРіб Рейнгольд оттович, народився 
1904 р. у с. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського у с. Тавежня. за-
арештований 21 січня 1937 р. за профашист-
ську пропаганду та антирад. діяльність (статті 
5410 ч. 2, 5411 КК УРСР), Харківським облсу-
дом 8 червня 1937 р. справу направлено на 
дослідування. Рішення в справі відсутнє.

пРіцкаУ альберт федорович, народився 
1902 р. у колонії Старо-Данциг єлисаветград-
ського пов. Херсонської губ. Німець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у єлиза-
ветівській сільраді Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник колгоспу «Червоне село». 
заарештований 13 грудня 1934 р. за к.-р. 
агітацію та спробу розвалу колгоспу (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 13 червня 1935 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою верховного Суду 
УСРР від 27 серпня 1935 р. вирок змінено, 
вважався засудженим за статтями 5410 ч. 1, 
106, 68 ч. 3 КК УСРР до міри покарання, яка 
обрана спецколегією Харківського облсуду. 
Реабілітований 6 листопада 1992 р.

пРовіЗ-аксельРод михайло адоль-
фович, народився 1892 р. у м. Могильов Мо-
гильовської губ. єврей, з робітників, осві-
та незакінчена вища, у 1918—1919 рр. член 
РКп(б), у 1927—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Службовець Харківського 
управління облконтори м’ясокомбінату. за-
арештований 24 липня 1937 р. за участь у к.-р. 
змові (статті 5411, 548 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 1 жовтня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до вМп з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 24 березня 1956 р.

пРокопенко василь петрович, наро-
дився 1918 р. на хут. зеленівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
на хут. зеленівка Олексіївського р-ну Харків-
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ської обл. Член колгоспу «Шлях комунізму». 
заарештований 1 травня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 23 серпня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 квітня 1995 р.

пРокопенко григорій петрович, на-
родився 1895 р. у с. білозір’я Черкаського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осикове 
Лозно-Олександрівського р-ну Сталінської 
обл. бригадир 3-ї контори кооперативної арті-
лі грабарів «Рембуд». заарештований 27 жов-
тня 1934 р. за дезорганізацію роботи на бу-
дівництві магістралі Москва—Донбас (ст. 5630 

ч. 2 КК УСРР) і спецколегією дорожнього 
суду Московсько-Донбаської залізниці 4 квіт-
ня 1935 р. (ст. 587 з санкції ст. 582 КК РСФРР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 13 липня 1995 р.

пРокопенко марія іванівна, народи-
лася 1895 р. у с. бригадирівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. Гнидів-
ка Ізюмського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештована 11 червня 1936 р. як 
член секти та к.-р. релігійну агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 13 серпня 
1936 р. засуджена на 3 роки позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. Реа-
білітована 11 травня 1990 р.

пРокоповиЧ павло петрович, наро-
дився 1880 р. у с. Городище Черкаського 
пов. Київської губ. Українець, з робітників, 
у 1917 р. член УСДп, у 1932—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інспектор Дні-
пропетровського паровозоремонтного заводу. 
У 1930 р. під слідством ДТв ДпУ ст. полтава 
півд. залізниці за шкідництво (ст. 547 КК 
УСРР), рішення в справі відсутнє. заарешто-
ваний 28 липня 1935 р. як член к.-р. троць-
кістської шкідницької організації (ст. 547 
КК УСРР). покінчив життя самогубством 
17 серпня 1935 р. у камері Оп Тв ГУДб 
НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці, по-
хований у Харкові. Справу закрито Тв ГУДб 
НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 15 ве-
ресня 1935 р. у зв’язку зі смертю підслідного. 
Реабілітований 25 вересня 1957 р.

пРокоф’єв дмитро дмитрович, наро-
дився 1906 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, соціальне походження невідоме, освіта 
неповна середня, позапарт. бухгалтер кав’ярні 
№ 5. заарештований 1 червня 1935 р. за орга-
нізацію нелегальної групи троцькістської мо-
лоді в 1927 р. та відновлення у 1934 р. зв’язків 

з к.-р. елементом (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 10 лис-
топада 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі у від-
далених вТТ. Реабілітований 11 травня 1990 р.

пРоненко федора опанасівна, наро-
дилася 1896 р. у с. попівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живала у с. попівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 8 березня. 
заарештована 10 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу закрито 
Харківським облпрокурором у спецсправах 
23 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

пРонін яким степанович, народився 
1890 р. у с. Тєстове щигровського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. помічник 
начальника паспортного стола 8-го відділен-
ня РСМ НКвС м. Харкова. заарештований 
23 липня 1937 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом 
прикордонної і внутрішньої охорони УРСР 
23 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 16 лютого 1990 р.

пРонь петро євтихійович, народився 
1898 р. у с. Мокіївка Роменського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт., у 1919 р. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Командир запасу 124-го арт. полку, 
проходив перепідготовку у м. вовчанськ. за-
арештований 9 вересня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 
14 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував у північпечортабі. 
Реабілітований 27 лютого 1959 р.

пРотасов наум потапович, народився 
1886 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. ведме-
дівка Старовірівського р-ну Харківської обл. 
візник-поденник. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 27 липня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 травня 1989 р.

пРохоРов григорій іванович, народив-
ся 1885 р. у с. Обухівка Миргородського пов. 
полтавської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, у 1932—1936 рр. член вКп(б). 
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проживав у сел. панютине Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник радгоспу «Комсо-
молець». заарештований 11 жовтня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 9 березня 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 14 листопада 1994 р.

пРоценко василь максимович, наро-
дився 1908 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мосьпанове 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Тракто-
рист Чугуївської МТС. заарештований 2 січня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито Чугуївським райпрокурором 
31 січня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

пРоценко євген оксентійович, наро-
дився 1892 р. у Катеринославській губ. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, до 1936 р. 
член вКп(б). проживав у сел. балаклія бала-
клійського р-ну Харківської обл. Начальник 
відділу постачання ДАРДз № 2. заарешто-
ваний 6 вересня 1936 р. як член к.-р. троць-
кістської групи та троцькістську діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 27 січня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 18 листопада 1955 р.

пРоценко федір федорович, народив-
ся 1897 р. у с. Григорівка Чернігівської губ. 
Українець, з робітників, освіта вища, у 1924—
1937 рр. член вКп(б). проживав у сел. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. На-
чальник депо ст. Лозова півд. залізниці. за-
арештований 11 лютого 1937 р. за підривну 
роботу (ст. 547 КК УРСР), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 16 жовтня 
1939 р. (ст. 10 КК УРСР) із направленням на 
лікування до Центрального психоневрологіч-
ного інституту.

пРошко василь іларіонович, народився 
1899 р. у міст. Городище житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Гути 
богодухівського р-ну Харківської обл. завід-
увач постачання первухинського цукрозаво-
ду. заарештовувався у 1925, 1927 і 1931 рр. 
за звинуваченням у контрреволюції та службі 
в контррозвідці білих. заарештований 12 лип-
ня 1937 р. за зв’язок з петлюрівською к.-р. 
організацією та к.-р. погляди (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 26 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 

відбував у Томасинтабі, де помер 9 березня 
1940 р. Реабілітований 19 лютого 1960 р.

пРошко віктор онуфрійович, народив-
ся 1892 р. у с. прошки Дриссенського пов. 
вітебської губ. білорус, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. в’язень 
будколонії НКвС № 3. Ухвалою трійки ОД-
пУ від 11 лютого 1931 р. за антирад. агітацію 
висланий до Сибіру. Нарсудом Ленінського 
р-ну м. Харкова 14 вересня 1935 р. (статті 78 
ч. 3, 68 ч. 2 КК УСРР) позбавлений волі на 
3 роки. заарештований 13 вересня 1936 р. за 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 11 груд-
ня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 1 рік. з урахуванням попере-
днього вироку строк ув’язнення склав 6 років 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 11 березня 1990 р. і 7 липня 1989 р.

пРУгло сава йосипович, народив-
ся 1900 р. у с. попівка [зіньківського] пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Диспетчер 2-го експлуатаційного відділу 
півд. залізниці. заарештованим не був, під 
слідством ЕКв УДб ХОУ НКвС з 16 черв-
ня 1936 р. за антирад. розмови (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
5 серпня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 9 жовтня 1964 р.

пРУсенко василь тимофійович, на-
родився 1890 р. у с. покровка Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, позапарт., до 
1923 р. член РКп(б). проживав у с. павлівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Карла Маркса. заарештований 
20 липня 1935 р. за к.-р. діяльність та антирад. 
агітацію (статті 547, 5410 КК УСРР), справу 
закрито Спв УДб ХОУ НКвС 20 жовтня 
1935 р. (ст. 197 КпК УСРР).

пРУт марко артамонович, народився 
1911 р. у с. Новоархангельське єлисаветград-
ського пов. Херсонської губ. Українець, із 
селян, освіта неповна середня, член вКп(б) 
з 1931 р., член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Комсорг СШ № 110. заарештований 23 серп-
ня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 листопада 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 6 вересня 1957 р.

пРядЧенко григорій кононович, на-
родився 1895 р. у слоб. Орлик Курської 
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губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
у 1918—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Голова Харківського облвиконко-
му. заарештований 6 липня 1937 р. як член 
к.-р. терористичної шкідницької організації 
правих (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
1 жовтня 1937 р. засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
22 лютого 1956 р.

птицин іван михайлович, народився 
1896 р. у стан. Гіагінська області війська Дон-
ського. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. Головний ме-
ханік ІзОС. заарештований 18 липня 1937 р. 
за шкідницьку діяльність на заводі, поширен-
ня антирад. анекдотів і службу у білій армії 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 23 грудня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 14 лютого 1958 р.

птУшко микола лукич, народився 
1908 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у Харкові. Старший технік 
харківської контори Союзтранспроекту. за-
арештований 21 серпня 1936 р. за нецензурні 
вислови на адресу керівників партії та уряду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. за-
лізниці 3 вересня 1936 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі. Ухвалами транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 19 жовтня 
і 15 грудня 1936 р. справу передано на но-
вий розгляд і лінсудом Донецької залізниці 
19 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ. Реабілітований 30 ве-
ресня 1959 р.

пУЗанов микола андрійович, народив-
ся 1914 р. у с. Кондратівка Старооскольського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештованим не був, під 
слідством ЕКв УДб ХОУ НКвС з 14 серпня 
1936 р. (ст. 75 ч. 2 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 14 травня 1937 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ. заарешто-
ваний 21 вересня 1937 р. і направлений до 
Харківської слідчої в’язниці. Реабілітований 
27 лютого 1967 р.

пУЗиков андрій мартинович, народив-
ся 1907 р. у с. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта вища, у 1929—1936 рр. член 

вКп(б). проживав у Харкові. Головний ін-
женер науково-дослідного центру ХАІ. зааре-
штований 23 серпня 1936 р. за зв’язок з чле-
нами к.-р. троцькістської організації та к.-р. 
роботу (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 1 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність засланий до Казахстану на 
5 років. Термін покарання відбував у Актю-
бінській обл. заарештований 18 листопада 
1937 р. УДб УНКвС по Актюбінській обл. 
за ст. 5810 КК РРФСР і ухвалою особливої 
трійки УНКвС Актюбінської обл. від 25 лис-
топада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у волготабі. [Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР] запобіжний захід було 
змінено на заслання. звільнений з-під варти 
15 листопада 1939 р., проживав у Актюбін-
ській обл. заарештований 13 грудня 1948 р. 
УМДб по Актюбінській обл. і Актюбінським 
облсудом 29 квітня 1949 р. за к.-р. діяльність 
засуджений на 10 років позбавлення волі 
з пораженням у правах на 5 років. Термін по-
карання відбував у Стептабі. 17 липня 1956 р. 
звільнений з-під варти. проживав у Харкові, 
працював інженером заводу «Серп і молот», 
у 1957 р. відновлений у КпРС. Реабілітова-
ний 16 квітня 1956 р.

пУЗиков пантелій дмитрович, народив-
ся 1888 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новопо-
кровка Чугуївського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. позбавлений виборчих прав. 
У 1931 і 1935 рр. розкуркулений. заарешто-
ваний 31 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
та тероризування бідноти (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

пУпко опанас григорович, народився 
1886 р. у с. богородицьк Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ленін-
ка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Комірник колгоспу ім. Леніна. заарештова-
ний 26 грудня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 10 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 11 травня 1990 р.

пУстовіт григорій михайлович, наро-
дився 1910 р. у с. Аполлонівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Аполлонівка Сахновщинського р-ну 
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Харківської обл. Тракторист Лигівської МТС. 
заарештованим не був, перебував під слід-
ством Сахновщинського Рв НКвС з 13 серп-
ня 1935 р. за знущання над портретами керів-
ників уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу 
закрито помічником прокурора у спецсправах 
19 жовтня 1935 р. (ст. 107 ч. 2 КпК УСРР).

пУстовойт андрій тимофійович, наро-
дився 1907 р. у с. безпалівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник вРп 3-го відділку півд. залізниці. 
заарештований 19 серпня 1935 р. за підроб-
ку документів та антирад. агітацію (ст. 108 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 4 листопада 1935 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ. У 1946 р. під 
слідством УМДб по Харківській обл. за стат-
тями 541 п. «а», 543, 5410 ч. 2 КК УРСР, справу 
закрито. Реабілітований 3 лютого 1989 р.

пУтов федір федорович, народився 
1908 р. у с. Городище Гороховецького пов. 
владимирської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, член вЛКСМ з 1924 р., 
у 1929—1936 рр. член вКп(б). без певного 
місця проживання. пасажир, який через ст. 
Харків-пас. півд. залізниці прямував з м. Дні-
продзержинська до м. Тули з метою влашту-
ватися на роботу. заарештований 28 серпня 
1936 р. Оп Тв ГУДб НКвС ст. Лозова півд. 
залізниці в поїзді «Дніпродзержинськ—Хар-
ків» як член к.-р. троцькістської організації 
та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 13 жовтня 1936 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 31 липня 1992 р.

пУтятін федот самсонович, народився 
1885 р. у с. журавлівка Курської губ. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, позапарт. без 
певного місця проживання. без певних занять. 
заарештований 24 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію у нетверезому стані (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 2 березня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

пУхнатий григорій климович, наро-
дився 1900 р. у с. Дар-Надежда Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. помічник машиніста паровозного депо 
ст. Лозова півд. залізниці. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 29 липня 1937 р. як 
баптист і колишній куркуль, к.-р. діяльність 
і к.-р. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-

бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 24 січня 1958 р.

пУшков павло павлович, народився 
1889 р. у Харкові. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. вер-
бівка Гадяцького р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Гадяцького лісництва. заарештований 
28 квітня 1935 р. за шпигунську діяльність та 
як член к.-р. організації (статті 546, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 22 лис-
топада 1935 р. (статті 541 п. «а», 5411 КК УСРР) 
засуджений до розстрілу. Ухвалою верховного 
Суду СРСР від 8 лютого 1936 р. розстріл за-
мінено на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з конфіскацією майна. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 26 жов-
тня 1938 р. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

пшахеР гельмут густавович, народив-
ся 1913 р. у м. Форст землі Лаузец, Німеч-
чина. Німець, з робітників, освіта середня, 
позапарт., у 1933—1934 рр. член вЛКСМ. 
проживав у сел. панютине Лозівського р-ну 
Харківської обл. Двірник пвРз. заарешто-
ваний 31 липня 1937 р. ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці за шпигунську діяльність та 
профашистську агітацію і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5410 КК УРСР) висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 2 червня 1989 р.

пшахеР густав густавович, народив-
ся 1886 р. у м. бриснець, Німеччина. Ні-
мець, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1904—1923 рр. член соціал-демократичної 
партії Німеччини, у 1923—1931 рр. член ком-
партії Німеччини. проживав у сел. панютине 
Лозівського р-ну Харківської обл. Майстер 
пвРз. заарештований 31 липня 1937 р. ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці за шпигунську 
діяльність та профашистську агітацію і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 січня 1938 р. (статті 546, 549, 5410 КК УРСР) 
висланий за межі СРСР. Реабілітований 
2 червня 1989 р.

пшебишевський станіслав володи-
мирович, народився 1894 р. у м. Ростов Рос-
товського окр. області війська Донського. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., до 1934 р. член вКп(б). про-
живав у с. Мурафа Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Робітник володимирсько-
го лісокомбінату. заарештований 3 березня 
1935 р. за організацію страйку (ст. 547 КК 
УСРР) і звільнений з-під варти на підпис-
ку про невиїзд. Нарсудом Краснокутського 
р-ну 19 травня 1936 р. справу направлено 
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на дослідування за ст. 5410 КК УСРР. згідно 
з постановою Краснокутського Рв НКвС від 
20 січня 1937 р. справу передано на зберіган-
ня до УДб ХОУ НКвС з оголошенням обви-
нуваченого в розшук, справу не завершено.

пшениЧний михайло гаврилович, 
народився 1895 р. у с. Колиндяни провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1927—1931 рр. член компартії США. 
проживав у Харкові. Майстер ХТз. зааре-
штований 30 травня 1936 р. за зв’язки з укра-
їнськими націоналістично-фашистськими 
колами та к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 20 жов-
тня 1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував у Кар-
табі. після звільнення з-під варти проживав 
у м. Лозова Харківської обл., у 1942 р. виїхав до 
с. Колиндяни Чортківського р-ну Тернопіль-
ської обл. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

пшешко-войлоков євген дмитро-
вич, народився 1915 р. у м. вовчанськ вов-

чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із службовців, освіта середня неповна, поза-
парт. проживав у м. вінниця вінницької обл. 
без певних занять. заарештований 4 травня 
1936 р. за шпигунство (ст. 546 КК УСРР), 
8 липня 1936 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито Оп 
Тв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці 26 липня 1936 р. за станом психічного 
здоров’я підслідного.

п’ятикоп василь григорович, народив-
ся 1902 р. у м. Алчевськ Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1924—
1933 рр. член вКп(б). проживав у сел. Есхар 
Чугуївського р-ну Харківської обл. бригадир 
котельного цеху ДЕС № 2. заарештований 
27 липня 1937 р. за антирад. агітацію та 
шкідництво (статті .5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 13 квітня 1938 р. (статті 547, 549, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 22 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 28 березня 1989 р.

Р

РабиновиЧ Зіновій давидович, наро-
дився 1902 р. у м. Коростишів Радомишль-
ського пов. Київської губ. єврей, з торгов-
ців, освіта вища, позапарт., у 1924—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Архітек-
тор Макпроекту у м. Макіївка Сталінської 
обл. заарештований 26 липня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 березня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 16 лютого 1938 р. за 
ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 3 лю-
того 1938 р. Реабілітований 15 серпня 1958 р. 
і 31 жовтня 1956 р.

РабиновиЧ михайло маркович, на-
родився 1894 р. у м. Кишинів Кишинівського 
пов. бессарабської губ. єврей, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. помічник командира з матері-
ального забезпечення 69-го стріл. полку. за-
арештований 21 червня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 17 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 24 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 листопада 1957 р.

РабіЖановиЧ давид львович, наро-
дився 1913 р. у м. вознесенськ єлисаветград-

ського пов. Херсонської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1931—1935 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Інструктор з виробничих питань 
редакції газети «Харківський паровозник». 
заарештований 14 лютого 1935 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і за ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 жовтня 1935 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність висланий до башки-
рії в м. Уфа на 2 роки. після звільнення від 
заслання проживав у м. Новоросійськ Азово-
Чорноморського краю. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 17 квітня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Ухвалою особливої на-
ради при МДб СРСР у 1951 р. висланий до 
Красноярського краю. На 1956 р. проживав 
у м. Красноярськ. Реабілітований 9 листопада 
1956 р.

Радавський-пейсаховиЧ едуард 
густавович, народився 1888 р. у варшаві. по-
ляк, із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Експедитор Союззагот-
постачу. заарештований 31 серпня 1935 р. за 
к.-р. агітацію і намір перетнути державний 
кордон (статті 546, 5410 КК УСРР), справу за-
крито Ов УДб НКвС УСРР 8 березня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КК УСРР). звільнений з-під варти 
14 березня 1936 р. заарештований 21 серпня 
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1937 р. за ст. 54-6 КК УРСР, рішення в спра-
ві відсутнє. Розстріляний 3 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 травня 1989 р.

РадЗиминський казимир фадейович, 
народився 1881 р. у м. Кременчук Кремен-
чуцького пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. богодухів богодухівського р-ну 
Харківської обл. Касир ст. богодухів півд. 
залізниці. заарештований 29 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 жовтня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангель-
ської обл. Реабілітований 14 квітня 1993 р.

Радін-РабиновиЧ анатолій максимо-
вич, народився 1900 р. у м. Мінськ Мінської 
губ. єврей, з кустарів, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Фотограф за 
вільним наймом 3-го полку зв’язку ХвО. за-
арештований 21 червня 1937 р. за шпигунство 
та к.-р. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 через ст. 17 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 листопада 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 13 березня 1959 р.

РадкевиЧ георгій всеволодович, наро-
дився 1888 р. у с. Дашківці [вінницького] пов. 
подільської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. виконувач обов’язків головного інжене-
ра тресту «Тепломережбуд». заарештований 
8 липня 1937 р. за участь у к.-р. меншовиць-
кій організації та антирад. діяльність (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 25 березня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 25 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 листопада 1959 р.

Радовільський семен Рафаїлович, 
народився 1899 р. у м. Миргород Миргород-
ського пов. полтавської губ. єврей, з робіт-
ників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1920—1928 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Економіст управління робітни-
чого постачання Наркомважпрому. У 1928—
1931 рр. за троцькістську діяльність перебу-
вав на засланні у м. Мензелінськ Татарської 
АСРР. Ухвалою особливої наради при колегії 
ОДпУ від 12 листопада 1931 р. (ст. 58 КК 
РСФРР) висланий на 3 роки до Казахстану, 
а ухвалою від 14 лютого 1932 р. звільнений від 
заслання достроково. заарештований 28 бе-
резня 1935 р. за антирад. діяльність у складі 
к.-р. троцькістської організації (статті 5410, 

5411 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 вересня 1935 р. ви-
сланий до Красноярського краю на 3 роки. 
покарання відбував у м. Абакан. Реабілітова-
ний 22 червня 1989 р. і 31 січня 1990 р.

Радомінський броніслав францович, 
народився 1892 р. у м. біле??? бяльського 
пов. провінції західна Галичина Австро-Угор-
ська імперія. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
слюсарних майстерень ХвО. заарештований 
12 червня 1937 р. за к.-р. агітацію та шпи-
гунство на користь польщі (статті 546, 5410 

КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР І. М. Леплевського 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

РадЧенко антон леонтійович, народив-
ся 1893 р. на хут. водопій валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Кондуктор піскунівського депо трамвайного 
тресту. заарештований 25 червня 1936 р. за 
к.-р. агітацію та участь у єврейських погромах 
під час Громадянської війни (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
22 вересня 1936 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
11 березня 1990 р.

РадЧенко григорій павлович, наро-
дився 1890 р. у с. Дар-Надежда Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, освіта вища, у 1910—1917 рр. 
член української соціал-демократичної партії, 
у 1917—1933 рр. член вКп(б), відновлений 
у партії у лютому 1935 р. проживав у сел. Лю-
ботин Харківської приміської зони. завідувач 
дільниці «байрак» Люботинського садового 
комбінату. заарештований 30 травня 1935 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
зв’язки з керівництвом ОУН-УвО (статті 5411, 
542 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 грудня 1935 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував на ст. Медве-
жа Гора Кіровської залізниці, Соловецькій 
в’язниці, північсхідтабі. помер 23 листопада 
1939 р. у лікарні інвалідного ОТп північсхід-
табу. Реабілітований 20 вересня 1957 р.

РадЧенко матвій хомич, народився 
1879 р. у с. білий Колодязь вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бакше-
ївка вовчанського р-ну Харківської обл. 
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Член колгоспу ім. Комінтерну. У 1930 р. під 
слідством органів ДпУ за справою СвУ. за-
арештований 10 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 26 листопада 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 20 жовтня 1993 р.

РадЧенко степан трохимович, наро-
дився 1905 р. у с. Чупахівка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., до 1929 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. завідувач скла-
ду зброї Дзержинської райради Тсоавтахім. 
заарештований 9 грудня 1934 р. за терорис-
тичні помисли (ст. 548 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 3 травня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
13 жовтня 1992 р.

Радюк іван дмитрович, народився 
1909 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932 р. член вЛКСМ. 
проживав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. Старший конюх радгоспу 
«КІМ» військової частини 1584. заарештова-
ний 5 липня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 9 листопада 1935 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 1 червня 1990 р.

Раєв лев борисович, народився 1914 р. 
у м. Кременчук Кременчуцького пов. полтав-
ської губ. єврей, із службовців, освіта середня, 
позапарт., у 1931 р. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Інструктор редакції газети “Харків-
ський паровозник». заарештований 14 лютого 
1935 р. за к.-р. троцькістську діяльність (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 10 жовтня 1935 р. 
висланий до Татарської АСРР у м. Казань на 
3 роки. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 7 червня 1936 р. позбавлений волі 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. На 1965 р. проживав у м. Мир-
ний Якутської АРСР. Реабілітований 9 липня 
і 26 червня 1965 р.

Раєв юрій олександрович, народився 
1897 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, у 1917—1920 рр. член РКп(б), 
у 1930—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник Хвбз. заарештований 
19 вересня 1935 р. за к.-р. агітацію і збері-
гання вогнепальної зброї (статті 5410 ч. 1, 196 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-

лсуду 30 грудня 1935 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ. Термін 
покарання відбував у бамтабі у м. Улан-Уде 
бурят-Монгольської АСРР. Реабілітований 
9 травня 1958 р.

Раєвський всеволод миколайович, на-
родився 1894 р. у м. Старий Оскол Старо-
оскольського пов. Курської губ. Українець, 
із дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Інженер ХТГз. заарештований 
16 вересня 1936 р. за к.-р. пропаганду та 
саботаж (статті 5410, 5411, 5414 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 16 грудня 1936 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5414 КК УСРР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років. Реабілітований 
15 серпня 1991 р.

Раєвський яків васильович, народив-
ся 1895 р. у м. благовєщенськ Амурської обл. 
Українець, з робітників, освіта неповна серед-
ня, член вКп(б) з 1917 р. проживав у Харко-
ві. Начальник будівництва південмонтажбуду 
при Хпз. заарештований 3 липня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську роботу і незаконне збе-
рігання вогнепальної зброї (статті 5410 ч. 1, 
196 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 26 жовтня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 16 черв-
ня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по 
Дальбуду від 10 квітня 1938 р. Реабілітований 
30 березня 1959 р. і 25 квітня 1960 р.

РаЗводов василь прокопович, народив-
ся 1897 р. на хут. Новий пришиб Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
оскілля Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Робітник сінопункту Укрзаготзерна. У 1934 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
30 жовтня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 13 лютого 
1937 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 24 червня 1991 р.

Раїна володимир семенович, народився 
1908 р. у м. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Крас-
нокутському р-ні Харківської обл. Робітник 
володимирського лісокомбінату. заарештова-
ний 1 березня 1935 р. за організацію страйку 
(ст. 547 КК УСРР) і звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд. Нарсудом Крас-
нокутського р-ну 19 травня 1936 р. справу 
направлено на дослідування за ст. 5410 КК 
УСРР. згідно з постановою Краснокутського 
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Рв НКвС від 20 січня 1937 р. справу передано 
на зберігання до УДб ХОУ НКвС з оголо-
шенням обвинуваченого в розшук, справу не 
завершено.

Раїсов-капнік абрам соломонович, 
народився 1903 р. у Києві. єврей, із служ-
бовців, освіта вища, член вКп(б) з 1921 р. 
проживав у Харкові. Начальник політвідді-
лу півд. залізниці. заарештований 19 грудня 
1936 р. як член троцькістсько-терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УСРР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
14 липня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією май-
на з негайним виконанням вироку відповідно 
до постанови ЦвК СРСР від 1 грудня 1934 р. 
Розстріляний 15 липня 1937 р. у Києві. Реабі-
літований 28 лютого 1956 р.

РайопоРт марк наумович, народився 
1905 р. у м. Лубни Лубенського пов. пол-
тавської губ. єврей, соціальне походження 
невідоме, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Службовець Україн-
ської контори Головцементу. заарештований 
[26 вересня 1936 р.] за к.-р. роботу (ст. 5412 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
9 листопада 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 8 травня 1958 р.

Райський віктор леонідович, див. 
ÐЯНСЬÊИЙ Âàñèлü Лåîí³äîâèч (Ðàйñüêèй Â³-
êòîð Лåîí³äîâèч).

Рак петро григорович, народився 1918 р. 
у с. Семенівна зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта неповна се-
редня, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях комунізму». заарештований 
1 травня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 23 серпня 1937 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
раженням у правах на 1 рік. Реабілітований 
11 квітня 1995 р.

Ракитський антон августович, наро-
дився 1883 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Машиніст депо «жовтень» ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 4 серпня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УССР) і лінсудом півд. залізниці 27 листопа-
да 1935 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. Реабілітований 17 січня 1994 р.

Ракитянський свирид єлисейович, 
народився 1890 р. у с. Дмитрівка валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у с. Дмитрівка Коломацького р-ну Харків-
ської обл. Робітник Новоіванівського буря-
корадгоспу. заарештованим не був, під слід-
ством УДб ХОУ НКвС з 9 листопада 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 11 лютого 1937 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 8 грудня 1993 р.

Раковський степан єфремович, на-
родився 1913 р. у с. заводи вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. за-
води перші вовчанського р-ну Харківської 
обл. безробітний. заарештований 16 червня 
1936 р. за антирад. агітацію та ухилення від 
призову в армію (статті 5410 ч. 1, 5618 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 27 жовтня 
1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 10 листопада 1989 р.

Рамбке-аРацька шарлотта карлівна, 
народилася 1905 р. у м. вількау, Німеччина. 
Німкеня, із службовців, освіта середня, по-
запарт. проживала у Харкові. приватна вчи-
телька німецької мови. заарештована 12 лип-
ня 1937 р. за шпигунську діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР І. М. Леплевського 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджена 
до розстрілу. Розстріляна 9 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 9 травня 1958 р.

Рамм отто августович, народився 
1885 р. у колонії Альтнасау Таврійської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. бугаївка барвінківського р-ну 
Харківської обл. Кустар-фотограф. заарешто-
ваний 14 червня 1937 р. як член к.-р. шпигун-
ської диверсійної організації та профашист-
ську діяльність (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

Рапота артем григорович, народився 
1878 р. у м. валки валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. завідувач складу 
заводу «Електроверстат». У 1931 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. заарештова-
ний 15 червня 1937 р. за шпигунську діяльність 
та к.-р. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 лютого 1961 р.
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РастоРгУєв георгій васильович, на-
родився 1901 р. у с. парфентьєво Москов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
у 1926—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач майстерні Колірметалла-
му. заарештований 14 вересня 1935 р. за к.-р. 
розмови, дворушництво в партійній органі-
зації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 26 грудня 1935 р. (статті 
5410 ч. 1, 196 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ. Термін 
покарання відбував у Далекосхідному краї. 
Розстріляний 15 червня 1938 р. за ухвалою 
трійки при УНКвС по Дальбуду від 23 квітня 
1938 р. Реабілітований 3 і 14 лютого 1961 р.

Ратій пилип якович, народився 1885 р. 
у с. загризове Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1923 р. член РКп(б). проживав 
у с. загризове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
9 березня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито помічником прокуро-
ром у спецсправах 4 червня 1936 р.

РатУш абрам петрович), див. ЧÓЛАДО 
Олåêñàíäð Õîìèч (Ðàòóш Аáðàì Ïåòðîâèч).

Раховська ганна йосифівна, народи-
лася 1905 р. у м. Лубни Лубенського пов. 
полтавської губ. єврейка, з міщан, освіта ви-
ща, позапарт., у 1919—1927 рр. член вЛКСМ, 
у 1923—1935 рр. член вКп(б). проживала 
в Харкові. завідувач магазину № 3 Конди-
терзбуту. заарештована 24 червня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 серпня 1936 р. позбавлена волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбувала 
в Ухтпечтабі. Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

РахУбин василь миколайович, наро-
дився 1899 р. у с. заріччя пружанського пов. 
Гродненської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Орілька 
Лозівського р-ну Харківської обл. Сторож 
радгоспу «Червоний степ». заарештований 
5 травня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 10 серпня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 8 квітня 1994 р.

РаЧевський ісак онисимович, наро-
дився 1919 р. у м. Херсон Херсонської губ. 
єврей, із службовців, освіта початкова, поза-
парт., у 1929—1937 рр. член вЛКСМ. прожи-
вав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Культпрацівник Чугуївського ліжкового 
заводу. заарештований 16 березня 1937 р. за 
поширення антирад. анекдотів (ст. 5410 ч. 1 

КК УРСР) і Харківським облсудом 19 червня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.+

РаЧинський (Жарський) михайло 
миколайович, народився 1892 р. у с. Гільче 
Сокальського пов. провінції Східна Галичи-
на Австро-Угорської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1926—
1935 рр. член вКп(б). проживав у с. Кліщин-
ці Градизького р-ну Харківської обл. Дирек-
тор НСШ. заарештований [31 серпня 1935 р.] 
за приховування факту служби в австрійській 
армії під час вступу до партії та шпигунську 
діяльність (статті 546, 180 ч. 2 КК УСРР) і на-
рсудом Харківської приміської смуги 13 січня 
1936 р. виправданий (ст. 5 КпК УСРР).

РашкевиЧ ісак абрамович, народив-
ся 1907 р. у м. Генічеськ Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. єврей, з кустарів, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХзТМ ім. воробйова. заарештований 
15 січня 1937 р. за троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 
відбував у воркуттабі, звідки втік. Нарсу-
дом в.-земельського р-ну 30 квітня 1939 р. 
(ст. 82 ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі додатково. Реабілітований 
16 жовтня 1989 р.

Рашко лазар маркович, народився 
1883 р. у м. Тульчин брацлавського пов. по-
дільської губ. єврей, з торговців, освіта вища, 
позапарт., у 1905—1911 рр. член РСДРп(м), 
у 1917—1918 рр. член УКп, у 1920—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. безробіт-
ний. зарештований 5 червня 1937 р. як член 
меньшовицької троцькістської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 26 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 548 , 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
6 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
13 листопада 1956 р.  

РебРик іван якович, народився 1892 р. 
у с. воровичі Київського пов. Київської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Осикове Лозно-Олек-
сандрівського р-ну Сталінської обл. брига-
дир 3-ї контори кооперативної артілі грабарів 
«Рембуд». У 1930 р. під слідством Київського 
окрвідділу ДпУ УСРР (ст. 5410 КК УСРР), 
ухвалою особливою наради при колегії ДпУ 
УСРР від 4 березня 1930 р. справу закрито. 
заарештований 23 жовтня 1934 р. за дезор-
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ганізацію роботи на будівництві магістралі 
Москва—Донбас, порушення правил найму 
робочої сили (статті 5630 ч. 2, 121 КК УСРР) 
і спецколегією дорожнього суду Московсько-
Донбаської залізниці 4 квітня 1935 р. (ст. 587 

з санкції ст. 582 КК РСФРР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з конфіскаці-
єю особистого майна. Реабілітований 13 лип-
ня 1995 р.

Редькін андрій варфоломійович, на-
родився 1876 р. у м. Слов’яносербськ 
Слов’яносербського пов. Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Інструктор відділу технічно-
го контролю ІпРз. заарештований 29 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію і підривну діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом північ-
но-Донецької залізниці 12 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 4 роки. Реабілітований 20 жовтня 1993 р.

Редько матвій юхимович, народився 
1895 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт., у 1920 р. член РКп(б). про-
живав у Харкові. працівник Хвбз. зааре-
штований 26 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 20 грудня 1936 р. виправ-
даний зі звільненням з-під варти. Ухвалою 
Найвищого Суду від 28 лютого 1937 р. вирок 
скасовано, справу направлено на новий роз-
гляд зі стадії досудового слідства та в іншому 
складі суду. заарештований 20 березня 1937 р. 
Спецколегією Харківського облсуду 28 травня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у віддалених вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

РеЗван олександр антонович, наро-
дився 1908 р. у с. Геніївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Геніївка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
будинку відпочинку. заарештований 13 серп-
ня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
2 грудня 1936 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито зміїв-
ським Рв НКвС 20 грудня 1936 р. (статті 4, 5 
КпК УСРР).

Рей адольф юліанович, народився 
1914 р. у с. Старе [Харківської] губ. поляк, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт. Служив у м. Сормове Горьківської обл. 
Курсант полкової школи внутрішньої охоро-
ни НКвС. заарештований 5 листопада 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК РСФРР) 

і військовим трибуналом внутрішньої охоро-
ни Горьківської обл. 29 січня 1937 р. засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Тер-
мін покарання відбував у ветлузькому вТТ. 
Реабілітований 28 лютого 1997 р.

Рейман гуго густавович, народився 
1887 р. у м. Лодзь Лодзького пов. петроков-
ської губ. Німець, з кустарів, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Головний 
бухгалтер Українського заочного індустріаль-
ного інституту. заарештований 26 листопада 
1936 р. як член націонал-соціалістичної орга-
нізації (статті 544, 5411 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 16 березня 1937 р. 
(ст. 5412 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 1 червня 1990 р.

Репенко серафима михайлівна, наро-
дилася 1902 р. і проживала у Харкові. Укра-
їнка, із службовців, освіта середня, позапарт. 
Слухачка музичних курсів клубу ім. Сталіна. 
заарештована 21 лютого 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 10 вересня 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала на ст. Ізвєсткова 
Амурської залізниці, у Мончегорському відді-
ленні ббК у Мурманській обл. звільнена з-під 
варти достроково у 1943 р. На 1957 р. прожи-
вала у Харкові, працювала медсестрою 2-ї 
міської лікарні. Реабілітована 4 квітня 1958 р.

РепРинцев олексій самійлович, на-
родився 1880 р. у с. Старовірівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. безпальцеве барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. бригадир радгоспу ім. Челюс-
кінців. У 1924 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1931 р. виключений з колгоспу як куркуль. 
заарештований 31 липня 1937 р. як колишній 
куркуль та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 березня 1965 р.

РетиЧ вільгельм вільгельмович, наро-
дився 1894 р. у м. Еберсбах, Німеччина. Ні-
мець, з робітників, освіта середня спеціальна, 
позапарт., у 1920—1931 рр. член компартії Ні-
меччини. проживав у Харкові. Робітник ХТз. 
заарештований 31 липня 1937 р. за розвід-
увальну та диверсійну діяльність (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 жовтня 1937 р. 
(статті 586, 589 КК РРФСР) висланий на спец-
поселення. Реабілітований 27 липня 1989 р.
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РеУс никифор тихонович, народився 
1874 р. у с. Яремівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Яремівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1932 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1934 р. під слідством ХОв ДпУ УСРР за 
антирад. агітацію. заарештований 28 липня 
1937 р. як член к.-р. релігійної організації 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 14 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 лютого 1989 р.

Решке бернар альбертович, народився 
1889 р. у колонії Горщик Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «п’ятирічка». Розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку виселений з прикордонної 
смуги. заарештований 28 липня 1937 р. за 
організацію зборів спецпереселенців і к.-р. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 2 грудня 1960 р.

Рєдін микола георгійович, народився 
1902 р. і проживав у Харкові. Росіянин, со-
ціальне походження невідоме, освіта вища, 
позапарт., у 1927—1929 рр. кандидат у члени 
вКп(б), у 1929—1934 рр. член вКп(б). На-
уковий співробітник інституту історії вУАМ-
ЛІН, завідувач кафедри історії СРСР ХДУ, 
професор. заарештований 24 грудня 1934 р. 
як член к.-р. троцькістської організації 
(ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 22 листопада 1935 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки, а ухвалою від 19 грудня 
1935 р. ув’язнення замінено на вислання до 
м. Алма-Ата на 3 роки. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 14 червня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Розстрі-
ляний 28 квітня 1938 р. у с. Ягодне Хабаров-
ського краю за ухвалою трійки при УНКвС 
по Дальбуду від 10 квітня 1938 р. Реабіліто-
ваний 20 жовтня 1989 р. та 31 жовтня 1956 р.

РєЗник курт оттович, народився 1912 р. 
у м. Ебенг, Німеччина. Німець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештований 29 квітня 
1937 р. за антирад. агітацію і готовність здій-
снити теракт над керівниками вКп(б) (статті 

5410, 548 через ст. 17 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 15 серпня 1937 р. засу-
джений на 6 років позбавлення волі у вТТ, 
а ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 20 серпня 1937 р. висланий за межі СРСР. 
Реабілітований 29 жовтня 1997 р.

РєЗников петро Романович, народився 
1910 р. у м. Тараща Таращанського пов. Ки-
ївської губ. єврей, з міщан, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник-ме-
ханік Харківської ДЕС № 1. Ухвалою осо-
бливої наради при колегії ОДпУ від 24 трав-
ня 1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий до 
Середньої Азії на 3 роки. Ухвалою особливої 
наради при колегії ОДпУ від 8 серпня 1931 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. заарештований 28 лютого 1936 р. 
як член к.-р. троцькістської організації та 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
15 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі у сел. 
воркута Комі АРСР. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 16 грудня 1941 р. 
(ст. 5810 КК РРФСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 25 травня 1989 р.

РєЧкін іван олександрович, народився 
1872 р. у с. пшеви Новосельського пов. Туль-
ської губ. Росіянин, із священнослужителів, 
освіта вища, позапарт. проживав у сел. висо-
кий Харківської приміської зони. Священик. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
11 жовтня 1935 р. як член к.-р. організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 25 лютого 1936 р. 
(ст. 5412 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у зМУ з пораженням у правах 
на 3 роки. Термін покарання відбував у таборі 
Долинка у Карагандинській обл. Розстріля-
ний за ухвалою трійки при УНКвС по Кара-
гандинській обл. від 31 жовтня 1937 р., дата 
та місце розстрілу невідомі. Реабілітований 
26 січня 1973 р. і 30 грудня 1957 р.

РЖецька любов іванівна, народилася 
1895 р. у с. павлівка Лихвинського пов. Ка-
лузької обл. Росіянка, із селян, освіта вища, 
у 1926—1935 рр. член вКп(б). проживала 
у Харкові. Референт Харківського облвідділу 
наргоспу. заарештована 1 липня 1935 р. за 
безпідставну видачу партдокументів під час 
роботи у Дзержинському райкомі Кп(б)У 
м. Харкова (ст. 97 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 жовтня 
1935 р. за к.-р. діяльність позбавлена волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбувала 
у Картабі. Реабілітована 2 червня 1956 р.
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Рибак абрам міхельович, народився 
1894 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітеб-
ської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Агент 
постачання артілі з виробництва терезів. 
У 1925—1933 рр. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 27 вересня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 2 лютого 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 11 березня 1990 р.

Рибалка (Рибалко) ілля трохимович, на-
родився 1902 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, з робітників, освіта середня, по-
запарт. проживав у Москві. безробітний. за-
арештований 11 березня 1935 р. за шпигунство 
(статті 546, 548 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 27 жовтня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 80 через 
ст. 16, 74 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Реабілітований 28 вересня 1992 р.

Рибалка андрій степанович, народився 
1909 р. у с. Городнє богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Городнє 
Краснокутського р-ну Харківської обл. ван-
тажник володимирівського лісокомбінату. 
заарештований 31 липня 1936 р. за к.-р. та 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 20 вересня 1936 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 24 травня 1990 р.

Рибалка михайло гаврилович, народив-
ся 1904 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник Державної тютюнової фабрики № 2. 
заарештований 20 травня 1936 р. як член к.-р. 
угруповання (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 11 липня 
1936 р. (ст. 5412 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 11 травня 1990 р.

Рибалко михайло данилович, народив-
ся 1915 р. у с. Мирна Долина Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт., член вЛКСМ 
з 1930 р. проживав у Харкові. Студент ХпІ. 
заарештований 27 квітня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 4 березня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) виправданий 
за недоведеності обвинувачення.

РибальЧенко андрій тихонович, на-
родився 1886 р. у слоб. Сватове-Лучка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-

нець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1928 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Майстер Харенерго. заарештова-
ний 30 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 січня 1962 р.

РибальЧенко микола йосипович, на-
родився 1909 р. у с. великий бурлук вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із службовців, освіта середня, позапарт., 
у 1931 р. кандидат у члени вКп(б), у 1932—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник ХТГз. заарештований 24 червня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
5 червня 1937 р. за недоведеності складу зло-
чину.

РибальЧенко микола михайлович, 
народився 1890 р. і проживав у Харкові. 
Українець, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. Робітник заводу «Електросвітло-
прилад». заарештований 21 липня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
21 листопада 1937 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 26 січня 1990 р.

Рибасенко іларіон денисович, наро-
дився 1913 р. у Києві. Українець, з робітни-
ків, освіта незакінчена вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Студент ХМбІ. заарештова-
ний 3 липня 1937 р. як член молодіжної к.-р. 
націонал-фашистської організації (статті 546, 
548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 8 листопа-
да 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 12 червня 1989 р.

РибаЧУк олександр якович, народився 
1912 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта незакінчена вища, у 1932—
1935 рр. член вКп(б). Студент ХІЕІ. заарешто-
ваний 2 березня 1935 р. за розповсюдження 
творів к.-р. змісту та антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 червня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

Рибін дмитро іванович, народився 
1897 р. у м. єлець єлецького пов. Орловської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Технік-лабо-
рант ХТз. заарештований 18 вересня 1935 р. 
за к.-р. профашистську пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-
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го облсуду 14 грудня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 29 листопада 1994 р.

Рибін петро тимофійович, народився 
1901 р. у с. Друцьк Мінської губ. білорус, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Шофер ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. заарештований 20 січня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 28 лютого 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 1 рік. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі на ст. Котлас Архангель-
ської обл. Реабілітований 27 червня 1991 р.

Рибка гнат трохимович, народився 
1905 р. у с. бородянка Київського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у с. Лам-
бертове бородянського р-ну Київської обл. 
Учитель початкової школи. заарештований 
11 липня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ного угрупування, антирад. настрої та к.-р. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР), етапо-
ваний до Харкова у розпорядження УДб ХОУ 
НКвС. Ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 19 жовтня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Казань Татарської 
АРСР, потім у вТТ Молотовської обл. Реабі-
літований 26 лютого 1960 р.

Рибка Роман трохимович, народився 
1916 р. у с. бородянка Київського пов. Київ-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у минулому член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Студент ХпІ іноземних мов. за-
арештований 4 березня 1937 р. як член фашист-
ської к.-р. групи (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 27 листопада 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 19 березня 1960 р.

РибЧУк антон михайлович, народився 
1891 р. у м. Станіслав Станіславського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
ХІКГ, доцент. заарештований 5 грудня 1934 р. 
як член диверсійної к.-р. організації (статті 
548, 5411 КК УСРР), справу закрито поміч-
ником військпрокурора 14-го стріл. корпусу 
27 жовтня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

РиЖих василь іванович, народився 
1871 р. у с. букреєвка Курського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. завідувач складу 
Хпз. заарештований 29 жовтня 1936 р. як 
керівник к.-р. троцькістської організації на 

Хпз (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 14 травня 1937 р.

РиЖков веніамін володимирович, наро-
дився 1900 р. у с. борисівка Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1914—
1917 рр. член партії соціалістів-революціо-
нерів. проживав у Харкові. Робітник про-
мартілі «Коопметал». У 1922 р. під слідством 
Харківського губвідділу ДпУ як член партії 
соціалістів-революціонерів. заарештований 
5 листопада 1934 р. як член к.-р. угруповання 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 13 травня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 16 червня 1989 р.

РиЖов анатолій петрович, народився 
1900 р. у с. Людиново брянського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Хорошеве Харків-
ської приміської зони. Не працював за станом 
здоров’я. У 1930 р., 1931 р. під слідством 
Харківського оперсектора ДпУ за появу на 
вулиці з плакатом к.-р. змісту. У 1932 р. під 
слідством Харківського облвідділу ДпУ за 
статтями 5410, 70 ч. 3 КК УСРР, а у 1933 р. за 
ст. 5410 КК УСРР. заарештований 25 листо-
пада 1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито Харківським облвідді-
лом ДпУ 9 січня 1935 р. (ст. 194 КпК УСРР).

РиЖов іван онисимович, народився 
1902 р. у с. білий Колодязь вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. білий Ко-
лодязь вовчанського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник білоколодязького радгоспу. заарешто-
ваний 11 вересня 1935 р. за антирад. агітацію 
і шкідництво (статті 5410, 75 ч. 2, 70 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 3 січня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 24 листопада 1961 р.

РиЖов олександр пилипович, народив-
ся 1901 р. у с. білий Колодязь вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бі-
лий Колодязь вовчанського р-ну Харківської 
обл. Робітник білоколодязького радгоспу. за-
арештований 11 вересня 1935 р. за антирад. 
діяльність та крадіжку будматеріалів (статті 
5410, 75 ч. 2, 70 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 3 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 24 листопада 1961 р.

Риков ілля степанович, народився 
1893 р. у с. Крутий Лог Курської губ. Росі-
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янин, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник житлового будівництва 
півд. залізниці. заарештований 16 червня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 21 серпня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 березня 1994 р.

Рильцов андрій гаврилович, народився 
1874 р. у с. Тетерівка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Дорожній майстер ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештованим не був, під 
слідством Оп Тв ГУДб НКвС ст. Харків-
пас. з 17 квітня 1935 р. за шкідництво на 
залізниці (ст. 5630 п. «а» КК УСРР), справу 
закрито вДТв УДб ХОУ НКвС по півд. за-
лізниці 22 травня 1935 р. за недоведеності об-
винувачення (ст. 197 КпК УСРР).

РимаРЧУк андрій михайлович, наро-
дився 1898 р. у с. Черемошне Ковельського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інспектор все-
промутилю. заарештований 28 квітня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістської організації та 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 вересня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. На 1989 р., проживав у Харкові, 
пенсіонер. Реабілітований 1 листопада 1989 р.

Риндель іван степанович, народився 
1897 р. у с. Угерці Городоцького пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта середня, поза-
парт., у 1926—1933 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. журналіст редакції «Історія за-
воду» ХЕМз. заарештований 28 липня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР і про-
курора СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 груд-
ня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 8 серпня 
1989 р.

Риндін (Риндя) тимофій петро-
вич, народився 1908 р. у с. Старий Чизвик 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., до 
1929 р. член вЛКСМ. проживав у с. Старий 
Чизвик Шевченківського р-ну Харківської 
обл. бригадир колгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
заарештований 10 липня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 вересня 1937 р. 

позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 29 червня 1989 р.

Риндя федір петрович, народився 
1921 р. у с. вербівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вербівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». заарештований 
10 травня 1937 р. за підготовку теракту і по-
шкодження держмайна з к.-р. метою, участь 
в антирад. к.-р. організації (статті 548 і 549 че-
рез ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом ХвО 23 липня 1937 р. ви-
правданий. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 23 грудня 1937 р. вирок 
скасовано, справу направлено на дослідуван-
ня. Справу закрито балаклійським Рв НКвС 
24 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Риплянський григорій павлович, на-
родився 1889 р. у с. бучине бродівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта незакінче-
на вища, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач секції відділу збуту Хпз. заарештова-
ний 9 жовтня 1935 р. як член монархістської 
к.-р. організації та к.-р. агітацію (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
1 лютого 1936 р. за статтями 5410, 5411 КК УСРР 
по суду виправданий, а за ст. 5412 КК УСРР 
позбавлений волі у зМУ на 2 роки. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
8 березня 1936 р. термін покарання знижено 
до 1 року позбавлення волі зі звільненням 
від відбуття покарання. Розстріляний 17 лис-
топада 1937 р. у Харкові за ухвалою комісії 
НКвС СРСР і прокурора СРСР від 5 листо-
пада 1937 р. Реабілітований 16 березня 1972 р.

Рисований йосип якович, народився 
1892 р. у с. Новий Мерчик валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Но-
вий Мерчик валківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний Мерчик». за-
арештований 26 серпня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію та терористичні наміри (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 7 січня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

РіЗниЧенко ілля іванович, народився 
1901 р. у с. Мала писарівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«пролетарський» у золочівському р-ні Хар-
ківської обл. Робітник радгоспу. заарешто-
ваний 29 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
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26 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 12 травня 1992 р.

Ріпа данило йонович, народився 1902 р. 
у с. борщова вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. борщова печенізького 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «більшо-
вик». заарештований 27 липня 1936 р. за к.-р. 
настрої та погрози активістам (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 25 жовтня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 24 квітня 1990 р.

Ріпенбейм олександр мойсейович, 
народився 1898 р. у м. Маріуполь Маріуполь-
ського пов. Катеринославської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у 1919—
1928 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
безробітний. заарештований 25 квітня 1936 р. 
як член реставрованого троцькістського угру-
повання ХЕТІ (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
15 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у сел. 
воркута Комі АРСР. Реабілітований 17 черв-
ня 1989 р.

Ріпка лаврентій васильович, народився 
1874 р. у [зміївському] пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. попівка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Чоботар. заарештований 
31 липня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
17 серпня 1937 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 серпня 1937 р. у Харкові.

РіттеР євген костянтинович, народився 
1914 р. і проживав у Харкові. Німець, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, член 
вЛКСМ. Робітник заводу ім. Сталіна. зааре-
штований 30 липня 1937 р. за розвідувальну 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 14 грудня 1937 р. висланий 
за межі СРСР. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

РіттеР петро костянтинович, народився 
1913 р. і проживав у Харкові. Німець, з робіт-
ників, освіта середня спеціальна, позапарт. 
Робітник заводу ім. Сталіна. заарештований 
30 липня 1937 р. за розвідувальну та диверсій-
ну діяльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і [ухвалою особливої наради НКвС СРСР від 
14 грудня 1937 р. висланий за межі СРСР]. 
Реабілітований 4 квітня 1989 р.

Робсман теодор якович, народився 
1911 р. у м. юзівка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Літературний співробітник харківського 
відділення газети «за пищевую индустрию». 
заарештований 6 жовтня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістській організації (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
13 квітня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення во-
лі у віддалених вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у таборах 
північного гірничо-промислового управлін-
ня Дальбуду НКвС. звільнений з-під варти 
у 1946 р. На 1956 р. проживав у Магаданській 
обл. Реабілітований 30 липня 1958 р.

РогалевиЧ микола петрович, наро-
дився 1898 р. у м. Ковель Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ко-
ректор 4-ї друкарні Трансзалізничвидаву. за-
арештований 21 січня 1935 р. за розвідувальну 
роботу на користь польщі і зв’язки з поль-
ським консульством у Харкові (ст. 546 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 серпня 1935 р. та ухвалою від 
28 серпня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 6 верес-
ня 1939 р. Реабілітований 24 жовтня 1958 р.

Рогов григорій маркович, народився 
у 1908 р. у м. Хорол Хорольського пов. пол-
тавської губ. єврей, з торговців, освіта по-
чаткова, у 1929—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Києві. відповідальний секретар то-
вариства «вимпел». заарештований 26 липня 
1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність (статті 
5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Реабіліто-
ваний 10 січня 1956 р.

Роговий василь лазарович, народився 
1898 р. у с. пашкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пашкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Крейсер Аврора». У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 30 липня 1937 р. 
за антирад. вислови (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 травня 1961 р.

Роговий семен ісакович, народився 
1903 р. у м. Кам’янське Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з торгов-
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ців, освіта вища, позапарт., у 1922—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Аспі-
рант ХІІТ. заарештований 20 січня 1937 р. 
за зв’язок з троцькістами та їх покривання 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 16 лютого 1937 р. за 
пособництво к.-р. троцькістській діяльності 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Реабіліто-
ваний 4 жовтня 1957 р.

РогоЗа андрій іванович, народився 
1903 р. у с. Лозова павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
заводу «підвісдор». заарештований 20 липня 
1936 р. за к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 26 жовтня 1936 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. У 1936—
1954 рр. перебував у таборах Магаданської 
обл. На 1958 р. проживав у Харкові, пенсіо-
нер, інвалід. Реабілітований 19 травня 1989 р.

РогоЗін михайло давидович, народився 
1897 р. у м. Ковно Ковенської губ. єврей, 
з кустарів, освіта середня, у 1920—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Дирек-
тор Харпромторгу. заарештований 11 червня 
1937 р. як член к.-р. терористичної організації 
та шкідницьку діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1, 
547 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 5 грудня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 6 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 23 травня 1956 р.

Роде данило августович, народився 
1890 р. у с. Романівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ковбасної фабрики Харчнарпрому. заарешто-
ваний 29 квітня 1937 р. за шпигунську роботу 
на користь Німеччини та пропаганду про-
фашистських ідей (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 19 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

Родіонов сергій іванович, народив-
ся 1905 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1924—1930 рр. член 
вЛКСМ, у 1930—1931 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач курсів техмінімуму 
паровозних бригад 3-го паровозного відді-
лення ст. Основа півд. залізниці. заарешто-

ваний 18 серпня 1936 р. за к.-р. терористичну 
троцькістсько-зінов’євську пропаганду під 
час лекції (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 14 вересня 1936 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі, 
воркуттабі у Комі АРСР. На 1965 р. проживав 
у Харкові, працював на заводі «Трансзв’язок». 
Реабілітований 29 вересня 1965 р.

Роднянський яків маркович, наро-
дився 1907 р. у с. Сорочинці Миргородського 
пов. полтавської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Красно-
град Красноградського р-ну Харківської обл. 
завідувач культмагу. заарештований 23 жов-
тня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 серпня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Розстрі-
ляний 9 березня 1938 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 17 лютого 1938 р. 
Реабілітований 30 березня 1989 р. і 28 грудня 
1956 р.

Роєв микола миколайович, народився 
1915 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у ми-
нулому член вЛКСМ. Служив у Харкові. 
Командир взводу 23-го арт. полку, лейте-
нант. заарештований 25 квітня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 1 липня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки і позбавленням військо-
вого звання «лейтенант». Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 5 березня 
1938 р. строк ув’язнення знижено до 3 років. 
На 1956 р. проживав у м. Магадан. Реабіліто-
ваний 18 грудня 1957 р.

РоЖанський абрам львович, народив-
ся 1902 р. у м. Кишинів Кишинівського пов. 
бессарабської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1921—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. безробітний. 
заарештований 1 листопада 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність, зберігання троць-
кістської літератури (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 липня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 25 серпня 1989 р.

РоЖенко олександр петрович, наро-
дився 1912 р. у м. юзівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта середня спеціальна, позапарт., член 
вЛКСМ з 1932 р. проживав у с. Радянське 
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перше вовчанського р-ну Харківської обл. 
виконроб на будівництві табору прикордон-
ної школи НКвС. заарештований 9 березня 
1936 р. за антирад. агітацію та хуліганство 
(статті 5410 ч. 1, 70 ч. 2 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 13 червня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УСРР від 20 липня 
1936 р. вирок скасовано, справу повернено 
на дослідування. Справу закрито помічником 
прокурора у спецсправах 25 листопада 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

РоЖко яків іванович, народився 1890 р. 
у міст. Краснокутськ богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер газети «Соціалістична Харків-
щина». заарештований 21 січня 1935 р. як 
член к.-р. повстанської організації та к.-р. 
діяльність (статті 542, 5411 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
15 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. заарештований 19 жовтня 1940 р. 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. і нарсудом Краснокутського 
р-ну 28 березня 1941 р. (статті 78, 127 КК 
УРСР) засуджений до 10 років позбавлення 
волі. Термін покарання відбував у Харків-
ській в’язниці № 1. військовим трибуна-
лом військ НКвС Харківської обл. 13 серпня 
1941 р. (ст. 5410 ч. 2 ККК УРСР) засуджений 
до розстрілу. Розстріляний 10 вересня 1941р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1989 р. 
і 1 червня 1990 р. 

РоЗенгаУЗ йосиф соломонович, наро-
дився 1905 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Головний інженер будівництва Донводопро-
воду. заарештований 16 червня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 31 жовтня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна 
і негайним виконанням вироку згідно з по-
становою ЦвК СРСР від 1 грудня 1934 р. 
Розстріляний 1 листопада 1937 р. у Києві. 
Реабілітований 4 липня 1957 р.

РоЗенштехеР абрам самійлович, на-
родився 1912 р. у с. березнегувате Одеського 
пов. Херсонської губ. єврей, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Учень Харківського художнього технікуму. 
заарештований 15 листопада 1934 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу за-

крито УДб ХОУ НКвС 17 листопада 1934 р. 
за недоведеності складу злочину.

РоЗеньков микита іванович, народив-
ся 1880 р. у с. Розенькове Фатизького пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. первомайськ 
балаклійського р-ну Харківської обл. Муляр 
радгоспу «Степок». заарештований 2 листо-
пада 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 7 квітня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 8 грудня 1993 р.

РоЗУм іван хомич, народився 1908 р. 
у с. погарщина Чернігівської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у колгоспі ім. Куйбишева петрівсько-Ро-
менського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Куйбишева. заарештований 15 лютого 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 20 березня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 21 жовтня 1994 р.

Роман федір Родіонович, народився 
1908 р. у с. піщаний брід Херсонської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., до 1931 р. член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
4 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 29 травня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5621 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ. Реабілітований 14 лис-
топада 1994 р.

Романенко василь петрович, наро-
дився 1904 р. у с. Домаха павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Машиніст депо ст. Лозова півд. залізни-
ці. заарештований 29 липня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. постановою вДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 14 листопада 1939 р. ухвалу 
скасовано, справу закрито. звільнений з-під 
варти 16 грудня 1939 р.

Ромас петро андрійович, народився 
1904 р. у с. Нове Мажарове Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у близнюківському зернорадгоспі близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник зерно-
радгоспу. заарештований 25 вересня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 7 січня 1936 р. 
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(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 15 лютого 1990 р.

Роменський іван варфоломійович, 
народився 1903 р. на хут. бугаївка полтав-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Електромонтер 
управління Харенерго. заарештований 26 ве-
ресня 1936 р. як член к.-р. організації та анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 27 люто-
го 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 29 листопада 1994 р.

Роокс вільгельм петрович, народився 
1880 р. у м. Кенігсберг, Німеччина. Німець, 
з робітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Начальник енергосилового цеху ІзОС. зааре-
штований 10 вересня 1936 р. за к.-р. роботу та 
участь у к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 28 березня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою Найвищого Суду 
УРСР від 25 квітня 1937 р. вирок скасовано, 
справу передано на новий розгляд зі ста-
дії судового слідства в іншому складі суддів. 
Харківським облсудом 17 червня 1937 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину. 
заарештований 4 вересня 1941 р. за зраду 
батьківщини (ст. 541 п. «а» КК УРСР), етапо-
ваний вглиб країни. помер 18 березня 1942 р. 
в Івдельтабі, справу закрито у м. Свердловськ 
НКвС Литовської РСР 3 квітня 1942 р. 
у зв’язку зі смертю обвинуваченого (ст. 4 п. 1 
КпК УРСР). Реабілітований 14 червня 1996 р.

Росляк федір григорович, народився 
1886 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Норцівка Савин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«паризька комуна». заарештований 31 липня 
1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 17 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 14 жовтня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 22 травня 
1989 р.

Россоха юхим сергійович, народився 
1905 р. у с. попівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. попівка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «8 березня». зааре-

штований 22 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
31 січня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

Ротань костянтин дмитрович, народив-
ся 1913 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта незакінчена вища, по-
запарт. Студент 2-го ХМІ. заарештований 
1 квітня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 8 трав-
ня 1937 р. виправданий.

РотенбеРг наум якович, народився 
1895 р. у м. Іллінці вінницького пов. поділь-
ської губ. єврей, з робітників, освіта незакін-
чена вища, позапарт., у 1920—1927 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Технік-плану-
вальник ХТз. заарештований 8 квітня 1935 р. 
як троцькіст та к.-р. пропаганду (статті 542, 
5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 10 жовтня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Реабілі-
тований 21 квітня 1989 р.

РотеРмель олександр олександрович, 
народився 1883 р. у с. Орловське Саратовської 
губ. Німець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Літературний 
працівник газети «юнг штурм». заарештова-
ний 2 вересня 1935 р. за ідеологічні збочення, 
які були допущені при перекладі промови 
т. Димитрова з російської на німецьку мову 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 16 травня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Ухвалою Найвищого Суду УСРР від 9 червня 
1936 р. справу передано на новий розгляд зі 
стадії досудового слідства з заміною запобіж-
ного заходу на підписку про невиїзд. 19 черв-
ня 1936 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито Ов УДб ХОУ 
НКвС і ХвО 29 листопада 1936 р. з анулю-
ванням підписки про невиїзд.

Рохмаїл василь михайлович, народив-
ся 1908 р. у с. Яковлівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Яков-
лівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник харківського житлокоопу. зааре-
штований 2 березня 1937 р. за хуліганство на 
Мереф’янському скляному заводі, пошко-
дження портретів тт. Сталіна і Леніна (стат-
ті 701, 78 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.



520 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

РУбан андрій данилович, народився 
1915 р. у с. Новопетровське Уфимського пов. 
Уфимської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. власівка 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Ста-
тистик власівської МТС. Нарсудом Дзержин-
ського р-ну м. Харкова 2 травня 1936 р. (ст. 80 
ч. 1 КК УСРР) засуджений до позбавлення 
волі у зМУ, строк покарання невідомий. Тер-
мін покарання відбував у Харківській про-
мисловій вТК. заарештований 25 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
25 грудня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 752 ч. 2 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою спецколегії Харківського облсуду 
від 11 квітня 1937 р. на підставі ст. 45 ч. 2 КК 
УРСР загальний строк покарання визначений 
у 7 років і 12 діб з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 9 липня 1992 р.

РУбан олексій степанович, народився 
1912 р. у с. Гнідинці полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
Служив у Харківській обл. Червоноармієць 
224-го стріл. полку 75-ї стріл. дивізії. зааре-
штований 22 серпня 1936 р. за к.-р. троцькіст-
ську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 25 серп-
ня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував у Картабі. Ухвалою вій-
ськового трибуналу ХвО від 20 жовтня 1937 р. 
до вироку додано пораження прав на 3 роки. 
Реабілітований 24 травня 1994 р.

РУбахін василь петрович, народився 
1894 р. у с. Корнєво Курської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. балаклія балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Технік 4-ї дільниці зв’язку. заа-
рештований 27 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
20 листопада 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

РУбін ілля львович, народився 1902 р. 
у Києві. єврей, із службовців, освіта серед-
ня, член вЛКСМ. проживав у м. Челябінськ 
Челябінської обл. завідувач дослідної станції 
та керівник групи праці на будівництві ТЕЦ. 
У 1929 р. під арештом Харківського окрвідділу 
ДпУ за зв’язок з троцькістами. заарештова-
ний 22 листопада 1936 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 1 лип-
ня 1937 р. висланий до Казахстану на 5 років. 
Ухвалою трійки УНКвС Актюбінської обл. 

від 25 листопада 1937 р. за троцькістську ді-
яльність позбавлений волі на 10 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі, де помер 
16 серпня 1945 р. Реабілітований 21 грудня 
і 23 грудня 1957 р.

РУбінштейн Розалія борисівна, наро-
дилася 1910 р. і проживала у Харкові. єврейка, 
з кустарів, освіта початкова, у 1927—1931 рр. 
член вЛКСМ, у 1931 р. кандидат у члени 
вКп(б), у 1932—1935 рр. член вКп(б). Кур’єр 
районної ради Ленінського р-ну м. Харкова. 
заарештована 22 липня 1935 р. за підробку 
партквитка, оману парторганізацій вКп(б) 
(ст. 180 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 15 жовтня 1935 р. 
за к.-р. діяльність вислана до Красноярського 
краю на 3 роки. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 17 квітня 1937 р. за 
к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбувала у пів-
нічсхідтабі в ОТп Ельген. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 8 березня 1947 р. 
як соціально небезпечний елемент заслана 
до Якутської АРСР на 3 роки. Реабілітована 
2 червня 1956 р.

РУбленко гаврило назарович, наро-
дився 1886 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, соціальне походження невідоме, освіта 
початкова, позапарт. Робітник ХпРз. заа-
рештований 16 червня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 26 вересня 1937 р. засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років. помер 4 квітня 
1938 р. у Харківській в’язниці № 5. Реабіліто-
ваний 24 лютого 1994 р.

РУвінський ісай якович, народився 
1897 р. у міст. Ходорів Канівського пов. Київ-
ської губ. єврей, соціальне походження та осві-
та невідомі, член вКп(б) з 1919 р. полковий 
комісар 4-го залізничного полку ХвО. зааре-
штований 21 червня 1937 р. за ст. 541 п. «б» КК 
УРСР і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 4 жовтня 1937 р. засуджений до вМп. 
Розстріляний [4 жовтня 1937 р. у Харкові].

РУдавін кузьма іванович, народився 
1862 р. у с. Новопокровка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новопокровка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1932 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 31 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.
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РУдаєв борис якович, народився 1890 р. 
у с. перещепине Новомосковського пов. Ка-
теринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. перекладач Держвидаву, науково-літера-
турний працівник. заарештований 18 червня 
1937 р. за статтями 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 30 листопада 1956р. 

РУдаков антон федорович, народився 
1889 р. у с. Кукри Дісненського пов. вілен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Молодший 
наглядач Харківської в’язниці. заарештова-
ний 26 квітня 1936 р. за антирад. троцькіст-
ську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), у серпні 
1936 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито прокуратурою 
прикордонних і внутрішніх військ охорони 
УСРР по Харківській обл. 8 грудня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

РУдаков василь сергійович, народився 
1906 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, письмен., позапарт., до 1930 р. член 
вКп(б). Робітник панчішної фабрики ім. Ку-
тузова. заарештований 5 листопада 1935 р. 
за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 20 груд-
ня 1935 р. засуджений на 3 роки позбавлен-
ня волі у вТТ. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі. Ухвалою трійки УНКвС по 
Дальбуду від 11 травня 1938 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. після відбуття терміну 
покарання висланий на поселення під нагляд 
органів МвС. Реабілітований 22 липня 1994 р.

РУденко аркадій Робертович, народив-
ся 1902 р. у м. Черкаси Черкаського пов. Ки-
ївської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт., у 1921—1924 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. завідувач планово-
го відділу фабрики музичних інструментів. 
У 1928 р. під слідством Харківського окрвід-
ділу ДпУ за децистську діяльність. заарешто-
ваний 25 квітня 1936 р. як член к.-р. троць-
кістської терористичної організації (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 21 серпня 1936 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував в Ухтпечтабі. У 1941—1943 рр. 
працював за вільним наймом у м. Ухта Комі 
АРСР. У 1943—1946 рр. служив у Червоній 
армії. з 1955 р. пенсіонер. На 1958 р. про-
живав у м. Красногорськ Московської обл. 
Реабілітований 21 квітня 1989 р.

РУденко данило григорович, народився 
1893 р. у с. заболотне Київської губ. Украї-
нець, із селян, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. Красне Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Старший бухгалтер рад-
госпу «Червоний». заарештований 17 серпня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 20 червня 
1938 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину.

РУденко кузьма михайлович, народив-
ся 1892 р. на хут. Терещенків Сумського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1933 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Голова 
правління бєлгородської контори коопера-
тивної артілі грабарів «Рембуд». заарештова-
ний 20 жовтня 1934 р. за розкрадання дер-
жавного майна (постанова ЦвК і РНК СРСР 
«про охорону майна державних підприємств, 
колгоспів і кооперації…» від 7 серпня 1932 р.), 
5 листопада 1934 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд і спецколегією дорож-
нього суду Московсько-Донбаської залізниці 
4 квітня 1935 р. (ст. 111 КК РСФРР) засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі з забороною 
обіймати керівні господарські посади 2 роки. 
Реабілітований 13 липня 1995 р.

РУдий ничипір андрійович, народився 
1908 р. у м. Нова прага Олександрійсько-
го пов. Херсонської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, у 1925—1931 рр. член 
вЛКСМ, у 1932—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Старий Мерчик валківського р-ну 
Харківської обл. Автозварник на будівництві 
шкірзаводу у Харкові. заарештований 10 лис-
топада 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 11 березня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Реабі-
літований 11 квітня 1995 р.

РУдиЧ олександр овксентійович, наро-
дився 1910 р. у м. Нерчинськ забайкаль-
ської обл. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1930—1932 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Технік-
приймальник авіадизельного інституту). за-
арештований 31 січня 1936 р. за к.-р. виступ 
проти вождя народів т. Сталіна (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 9 березня 1936 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. після відбуття 
терміну покарання у 1940 р. повернувся до 
Харкова, у 1941 р. призваний до армії, брав 
участь у Другій світовій війні, нагороджений 
орденом Червоної зірки та медалями. Реабілі-
тований 21 серпня 1965 р.
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РУдь іван петрович, народився 1895 р. 
у с. Козіївка богодухівського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Козіївка Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 13-річчя жовтня. У 1931 р. під слід-
ством Спв ХОС ДпУ за антирад. агітацію. 
У 1933 р. майно конфісковано. заарештова-
ний 16 березня 1937 р. за к.-р. агітацію, по-
ширення провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 14 травня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у віддалених вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 22 липня 1994 р.

РУкін гліб борисович, народився 1896 р. 
у м. Ош Ошського окр. Ферганської обл. Ро-
сіянин, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер Харківського 
інституту механічної обробки руд. заарешто-
ваний 7 жовтня 1936 р. як член фашистської 
терористичної організації (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 13 черв-
ня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 
31 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
20 вересня 1960 р.

РУменко опанас васильович, народив-
ся 1906 р. у с. Іванівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Іванів-
ка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Хвиля революції». заарешто-
ваний 20 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), справу не завершено. 
Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

РУпета броніслав іванович, народився 
1899 р. у с. Діброва Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Краснокутськ Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. У 1935 р. в адміністративному порядку 
виселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 4 січня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної польської організації пОв (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 квітня 1959 р.

РУслиЧенко мирон васильович, наро-
дився 1913 р. у с. Руська Лозова Харківсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Шофер 
Сеньківської МТС. заарештований 10 січня 
1935 р. за недбалість, що призвела до пожежі 

в майстерні МТС (ст. 99 КК УСРР) і Найви-
щим Судом УСРР 17 жовтня 1935 р. (ст. 754 
ч. 2 КК УСРР) засуджений на 2 роки позбав-
лення волі у зМУ.

Рюма григорій іванович, народився 
1898 р. у с. Хлібне павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Хліб-
не Лозівського р-ну Харківської обл. бригадир 
паровозного депо ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 28 грудня 1936 р. за підривну 
діяльність на виробництві: виведення з ладу 
паровозів і створення умов для аварії (ст. 547 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 16 липня 
1937 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. Ухва-
лою транспортною колегією верховного Суду 
СРСР від 26 вересня 1937 р. вирок скасовано, 
справу повернено на дослідування. військовою 
колегією верховного Суду СРСР 26 вересня 
1938 р. (статті 548 через ст. 20, 547, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 20 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років і конфіс-
кацією майна. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

Рютін павло юхимович, народився 
1889 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Робітник Чугуївського 
лазне-прального комбінату. заарештований 
19 червня 1937 р. як член к.-р. шкідницько-
диверсійної організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. (ст. 549 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Усольтабі, 
де помер 9 грудня 1938 р. Реабілітований 
7 лютого 1958 р.

Рябенький павло іванович, народився 
1899 р. у с. бригадирівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бригади-
рівка Ізюмського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 27 січня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 серпня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 8 серпня 1990 р.

Рябінін іван данилович, народився 
1899 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Коробочкине 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Різнороб 
у Харкові. У 1932 р. майно конфісковано. 
заарештований 26 липня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
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облсудом 19 вересня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 1 рік. Особливою трійкою 
УНКвС по Далекосхідному краю 28 листопа-
да 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Дата та місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 10 листопада 1992 р.

Рябінін дмитро іванович, народився 
1880 р. у с. Охоче зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Кофанівка Староровірів-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештований 19 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

Рябоконенко малахій євдокимович, 
народився 1884 р. у с. Сафонівка Обоянсько-
го пов. Курської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1920 р. про-
живав у Харкові. завідувач кінного двору 
південмонтажбуду при Хпз. заарештований 
17 серпня 1936 р. як член к.-р. троцькістській 
організації та к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
20 травня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 23 квітня 1938 р. Реабілітова-
ний 30 березня і 22 серпня 1959 р.

Рябоненко герасим гаврилович, на-
родися 1898 р. у с. Гудзівка звенигородсько-
го пов. Київської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший асистент всеукраїнського інституту 
комунального господарства. заарештований 
24 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 19 серпня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

Рябошапка іван григорович, народив-
ся 1895 р. у м. Новогеоргіївськ єлизаветград-
ського пов. Херсонської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1921—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Директор Ізюмської 
МТС. заарештований 11 липня 1937 р. як член 
к.-р. терористичної шкідницької організації 
(статті 547, 5411, 548 через ст. 17 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 вересня 1957 р.

РябУха іван григорович, народився 
1899 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. без пев-
ного місця проживання. без певних занять. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
у 1934 р. висланий на 3 роки. заарештований 
21 лютого 1937 р. на пероні ст. Мерефа півд. 
залізниці за нецензурну лайку на адресу тт. 
Сталіна і Орджонікідзе (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 8 квітня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 27 серпня 1991 р.

РябУшин борис петрович, народив-
ся 1904 р. у м. Костянтиноград Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживав у м. Лебедин Лебединського р-ну 
Харківської обл. захисник народного суду. 
заарештований 5 лютого 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 16 берез-
ня 1935 р. за к.-р. агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі у сел. Чиб’ю Комі автономної 
обл. Реабілітований 15 листопада 1989 р.

РябЧенко василь іванович, народився 
1899 р. у с. Луганське бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, у 1920—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач Куп’янського райздо-
роввідділу. заарештований 22 березня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 544 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 вересня 1935 р. позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. Особливою трійкою по Крайній 
півночі 29 квітня 1938 р. за антирад. ді-
яльність винесено ухвалу про розстріл. Дата 
і місце розстрілу невідомі. Реабілітований 
5 січня 1962 р.

РябЧиков йосип прокопович, народив-
ся 1907 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1931—1936 рр. член вКп(б). Майстер за-
воду № 135. заарештований 26 серпня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістській організації та ан-
тирад. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у таборі 
Хатинах-Штурмове в бухті Нагаєва Далекос-
хідного краю, де помер 30 грудня 1941 р. Реа-
білітований 13 березня 1959 р.

РяЗанов віктор якович, народився 
1912 р. у стан. Кисловодська п’ятигорського 
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окр. Терської обл. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1926—1927 рр. 
член вЛКСМ. проживав на ст. балаклія пів-
нічно-Донецької залізниці. Робітник ст. бала-
клія північно-Донецької залізниці. заарешто-
ваний 15 лютого 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом пів-
нічно-Донецької залізниці 4 серпня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Ухвалою 
транспортної колегії верховного Суду СРСР 
від 10 листопада 1937 р. вирок скасовано 
як м’який, справу передано на дослідуван-
ня. Лінсудом північно-Донецької залізниці 
20 травня 1938 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Ухвалою пленуму верховного Суду 
СРСР від 28 грудня 1939 р. вирок скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі стадії 

попереднього слідства. Лінсудом північно-
Донецької залізниці 2 серпня 1940 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
26 листопада 1992 р.

Рянський василь леонідович (Рай-
ський віктор леонідович), народився 1898 р. 
у с. Морозівка Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта незакінчена 
вища, позапарт., у минулому кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. Студент 
ХІЕІ. заарештований 28 грудня 1934 р. за 
службу в каральному загоні білої армії, за що 
був засуджений ЧК до розстрілу, але втік з бу-
пру, змінив у 1921 р. прізвище, зберігав зброю 
(статті 5413, 196 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 7 червня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 22 листопада 1995 р.

с

савелов григорій григорович, народив-
ся 1894 р. у с. борщівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. без певного місця 
проживання. без певних занять. заарешто-
ваний 28 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
21 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 2 роки. Реабілітований 
24 листопада 1992 р.

савельєв олексій сергійович, наро-
дився 1912 р. у с. Ліски Одоєвського пов. 
Тульської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. полтава 
Харківської обл. Червоноармієць команди 
зв’язку 53-го залізничного полку військової 
охорони НКвС. заарештованим не був, під 
слідством вДТв ГУДб НКвС ст. Основа 
півд. залізниці з 28 квітня 1935 р. за зрив 
політзанять, антирад. агітацію серед червоно-
армійців (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом прикордонної та внутрішньої 
охорони УСРР по Харківській обл. 16 серпня 
1935 р. засуджений на 1,5 року позбавлення 
волі у зМУ. Термін покарання відбував у 4-й 
будколонії НКвС м. Маріуполь Сталінської 
обл. і вТК Харківської дільниці особливого 
будівництва НКвС. Ухвалою відділу військо-
вого трибуналу прикордонної та внутріш-
ньої охорони УСРР по Харківській обл. від 
31 липня 1936 р. звільнений з-під варти умов-
но-достроково з урахуванням не відбутого 
строку як умовного. Реабілітований 13 травня  
1994 р.

савенко олександр якович, народився 
1901 р. у м. бахмут бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, у 1927—1935 рр. і 1936 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент ХзвІ. 
заарештований 27 квітня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та антирад. пропа-
ганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 серпня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у воркутинському 
відділенні Ухтпечтабу. На 1956 р. проживав 
у с. Конькове Тельманівського р-ну Сталін-
ської обл. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

савиненко григорій савелійович, на-
родився 1902 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Робітник Хпз. заарештований 13 верес-
ня 1936 р. як член к.-р. угруповання (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 4 лис-
топада 1936 р. (ст. 5412 КК УСРР) засуджений 
на 2 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 1 рік. Реабілітований 11 трав-
ня 1990 р.

савицький-гедЗь олексій васильо-
вич, народився 1890 р. у м. золотоноша зо-
лотоніського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Літератор. заарештований 3 листо-
пада 1936 р. як член к.-р. терористичної орга-
нізації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 14 липня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УСРР) засуджений 
до розстрілу. Розстріляний 15 липня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 15 липня 1958 р.
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савотинський олександр іванович, 
народився 1885 р. у с. Сагуни Острогозького 
пов. воронезької губ. Росіянин, із службовців, 
освіта неповна середня, у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Секретар ко-
місії з оборони Харківського облвиконкому. 
заарештований 1 червня 1937 р. за прихову-
вання з к.-р. метою мобілізаційної готовності 
Харківської обл., сприяння к.-р. діяльності 
троцькістів під час його роботи у вукооп-
спілці (статті 100 ч. 1, 5414 КК УРСР), справу 
закрито прокурором Харківської обл. 7 квітня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

савРанський ілля йосифович, наро-
дився 1908 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. єврей, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
робітфаку ХЕМз. заарештований 4 серпня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 7 січ-
ня 1937 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. після звільнення з-під варти проживав 
у м. валки валківського р-ну Харківської обл. 
заарештований 5 березня 1943 р. як соціально 
небезпечний елемент (ст. 33 КК УРСР), під 
слідством НКвС УРСР за зраду батьківщини 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР). помер 21 серпня 
1943 р. у санчастині Чистопольської в’язниці 
№ 4. Справу закрито слідгрупою НКвС УРСР 
7 жовтня 1943 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР). 
Реабілітований 18 травня 1993 р.

савЧенко володимир кіндратович, на-
родився 1880 р. і проживав у Києві. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1900—1906 рр. член РСДРп(б), 
у 1906—1920 рр. член партії соціалістів-ре-
волюціонерів, у 1920—1925 рр. член РКп(б). 
Робітник поліграфічної артілі «політкатор-
жанин». заарештований 30 серпня 1936 р. як 
член к.-р. організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
1 вересня 1936 р. етапований для подальшого 
слідства до Харкова у розпорядження Спв 
ХОУ НКвС і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у в’язниці на 5 ро-
ків. Реабілітований 24 жовтня 1964 р.

савЧенко ганна мойсеївна, народила-
ся 1901 р. у с. Лютівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. Лютів-
ка золочівського р-ну Харківської обл. До-
могосподарка. заарештованою не була, під 
слідством золочівського Рв НКвС з 7 серпня 
1936 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 через ст. 19 
КК УСРР) і Харківським облсудом 10 квітня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджена 

на 1,5 роки позбавлення волі з пораженням 
у правах на 1 рік, а 5 вересня 1937 р. у зв’язку 
з народженням дитини виконання вироку від-
строчено до 1 вересня 1938 р. Реабілітована 
11 березня 1966 р.

савЧенко олександр кіндратович, на-
родився 1893 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, у 1923—
1935 рр. член вКп(б). Інструктор паровоз-
ного депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 11 квітня 1935 р. 
за антирад. шкідницьку діяльність (статті 547, 
5410 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
26 жовтня 1937 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 14 вересня 1937 р. Реабіліто-
ваний 11 жовтня 1957 р. і 30 червня 1989 р.

савЧенко федір кузьмич, народився 
1881 р. у с. Краснопавлівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Таранівка зміївського р-ну Харківської 
обл. завгосп колгоспу ім. 1 травня. заарешто-
ваний 19 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 23 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 13 травня 1937 р. вирок скасовано, справу 
повернено на дослідування і Харківським об-
лсудом 5 квітня 1939 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

савЧенко юрій аркадійович, народився 
1903 р. у с. Сенча Лохвицького пов. полтав-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Літературний редактор видавництва «Мисте-
цтво». заарештований у 1920 р. Лебединською 
повітЧК як колишній політичний бандит, 
справу закрито комісією в справах неповно-
літніх при секції охорони дітей відділу освіти 
Гадяцького повітвиконкому 7 травня 1921 р. 
заарештований 26 жовтня 1934 р. як член 
к.-р. терористичної організації (ст. 548 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 24 квітня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Ухвалою 
спеціальної касаційної колегії Найвищого 
Суду УСРР від 2 серпня 1935 р. термін по-
карання знижено до 4 років позбавлення волі 
у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Реабілі-
тований 14 липня 1992 р.

садовський євген михайлович, на-
родився 1890 р. у с. Черкаське-порічне Су-
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джанського пов. Курської губ. Росіянин, із 
священнослужителів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Священик церкви Усік-
новення голови Іоанна Хрестителя. заарешто-
ваний 5 грудня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 13 лютого 1936 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Реабілітований 8 серпня 1990 р.

саєнко олександр опанасович, наро-
дився 1887 р. у с. Сінолицівка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Солоницівка Харківської приміської зо-
ни. бухгалтер свинорадгоспу № 5. Ухвалою 
особливої наради при ОДпУ у 1927 р. як 
небезпечний елемент висланий на Урал на 
3 роки. заарештований 8 лютого 1937 р. за 
к.-р. троцькістсько-терористичну пропаганду 
серед пасажирів приміського поїзда (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
1 липня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років з пораженням у правах на 3 роки. Ре-
абілітований 14 грудня 1992 р.

саЗонов григорій іванович, народився 
1904 р. у м. єнакієве бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт., у 1922—1927 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Головний 
механік ДАРДз № 2. заарештований 9 лип-
ня 1937 р. за шкідництво на виробництві 
(ст. 547 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 25 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у південтабі у м. Улан-Уде бу-
рят-Монгольської АРСР; північзалізничтабі. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 24 березня 1951 р. судимість знято. На 
1957 р. проживав у м. балаклія Харківської 
обл. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

саЗонов олексій ілліч, народився 
1881 р. у с. Старопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Старопокровка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ДЕС № 2. заарештований 21 березня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 22 серп-
ня 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 29 грудня 1962 р.

саЗонов яків давидович, народився 
1897 р. у с. Кам’янка Малоархангельського 
пов. Орловської губ. Росіянин, із селян, осві-
та незакінчена вища, у 1917—1937 рр. член 

вКп(б). проживав у Харкові. завідувач сіль-
госпвідділу Харківського обкому Кп(б)У. за-
арештований 29 липня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної шкідницької організації пра-
вих (статті 5411, 548 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 1 жовтня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до вМп з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 3 жовтня 1991 р.

саЗонова феодора кирилівна, наро-
дилася 1909 р. у с. Казенні Личці Ново-
грудського пов. Мінської обл. білоруска, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
у Харкові. Контролер-сортувальник Харків-
ської трикотажної фабрики. У 1924 р. за к.-р. 
агітацію засуджена до 6 місяців примусових 
робіт. заарештована 15 січня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 21 червня 1937 р. (статті 546 
ч. 1, 5410 ч. 1, 5411, 5617 через ст. 20 КК УРСР) 
засуджена на 10 років позбавлення волі 
у в’язниці з пораженням у правах на 3 роки. 
До осені 1941 р. утримувалась у Харківській 
в’язниці, потім була етапована до м. Орел, 
пізніше до м. Тобольськ, м. владимир, де 
перебувала до закінчення терміну покарання. 
До 1950 р. проживала у м. Мінськ, потім пе-
реїхала до с. Свидовщина барановицької обл. 
Реабілітована 30 березня 1959 р.

сайко овксентій Захарович, народив-
ся 1889 р. на хут. Нагірний Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Член артілі «Точна механіка». заарештованим 
не був, під слідством Спв УДб ХОУ НКвС 
з 25 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегію Харківського облсу-
ду 8 липня 1935 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

сайко петро миколайович, народився 
1902 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1925—1930 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. Чер-
говий вагонного депо ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 10 травня 1937 р. 
за шкідництво на виробництві (ст. 547 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 28 вересня 
1937 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків і конфіскацією майна. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі у м. владивосток. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 7 квітня 
1940 р. обвинувачення перекваліфіковано на 
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ст. 5630 п. «а» КК УРСР із зниженням строку 
покарання до 2 років позбавлення волі.

саковиЧ яків семенович, народився 
1896 р. у с. бершти Гродненської губ. білорус, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Начальник технічної частини 
Тсоавіахіму. заарештований 23 липня 1937 р. 
за к.-р. пропаганду (ст. 5410 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 14 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 22 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 серпня 1967 р.

саксонов михайло олександрович, на-
родився 1912 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт., у 1934—
1936 рр. член вЛКСМ. Служив у м. Корос-
тень Київської обл. Командир відділення 
5-го залізничного батальйону. заарештований 
9 жовтня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і військовим трибуналом 15-го 
стріл. корпусу КвО 2 березня 1937 р. засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
26 серпня 1993 р.

салагов микола андрійович, народився 
1917 р. у Москві. Грузин, із службовців, освіта 
середня, позапарт., член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Студент ХІІТ. заарештований 
15 червня 1937 р. за шпигунську діяльність 
і к.-р. пропаганду (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокуро-
ра СРСР 29 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

саливон григорій васильович, наро-
дився 1897 р. у міст. Грунь зіньківського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Черговий паровозного депо ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
29 липня 1937 р. як колишній офіцер-біло-
гвардієць та за к.-р. пропаганду, антирад. на-
строї і терористичні наміри (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 25 жовтня 
1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у в’яттабі, 
де помер 12 березня 1938 р. Реабілітований 
18 серпня 1993 р.

салкіндеР Роман михайлович, наро-
дився 1900 р. у м. Генічеськ Мелітополь-
ський пов. Таврійської губ. єврей, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт., у 1921—1928 
та 1930—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник 8-ї Республіканської дру-
карні. У 1928 р. під слідством Харківського 

окрвідділу ДпУ як троцькіст. заарештований 
5 листопада 1935 р. як член к.-р. групи та 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 березня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 8 березня 1961 р.

сало сергій андрійович, народився 1901 р. 
у с. Колодязне Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. великий Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Нове життя». заарештований 29 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

сало федір іванович, народився 1866 р. 
у с. Гришівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Служитель релігійного культу. Ухва-
лою особливої наради при колегії ОДпУ від 
28 жовтня 1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) висла-
ний до Казахстану на 3 роки. заарештований 
24 липня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 6 вересня 
1937 р. у полтаві. Реабілітований 19 травня 
1995 р. і 13 квітня 1989 р.

сальников олександр васильович, на-
родився 1888 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з кустарів, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. безробітний. У 1920 р. під арештом 
у Криворізькій ЧК за службу в білій армії. за-
арештований 2 серпня 1936 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 22 лютого 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 2 серпня 1990 р.

самаРін адольф львович, народився 
1898 р. у Києві. єврей, соціальне походжен-
ня, освіта, партійність та місто роботи не-
відомі. проживав у Харкові. заарештований 
4 серпня 1936 р. і ухвалою особливої наради 
при НКвС від 9 січня 1937 р. за к.-р. терорис-
тичну діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у ворку-
тинському відділенні Ухтпечтабу. звільнений 
з-під варти 2 червня 1944 р.

самійлик (самійленко) андрій микола-
йович, народився 1904 р. на хут. Ялта [Ізюм-
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ського] пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Ялта петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. затонського. У 1931 р. за не-
виконання плану хлібозаготівлі засуджений на 
3 роки позбавлення волі. з місця відбуття пока-
рання втік, за що у 1933 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі. заарештований 31 лип-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1963 р.

самойленко григорій степанович, на-
родився 1905 р. у с. Троїцьке Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер ХЦз. позбавлений виборчих прав. 
У 1930 р. під слідством Куп’янського Ов ДпУ 
за к.-р. діяльність. заарештований 31 липня 
1937 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківської обл. від 11 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував в Івдельтабі у м. Івдель Сверд-
ловської обл. Реабілітований 11 грудня 1959 р.

самотУга опанас іванович, народився 
1906 р. у сел. Голубівка Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, соці-
альне походження невідоме, освіта початкова, 
позапарт., у 1932—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Майстер Хпз. зааре-
штований 26 вересня 1936 р. за антирад. агі-
тацію та терористичні помисли щодо керів-
ників партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 20 грудня 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

самохвал (самохвалов) іван тарасо-
вич, народився 1908 р. у с. Стара Гнилиця 
вовчанського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1925—1927 рр. член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Студент ХМбІ. заарештований 
15 червня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
21 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 23 червня 1951 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) висланий на 10 років до Карагандин-
ської обл. Казахської РСР. Реабілітований 
1 липня 1955 р.

самохвалов ілля антонович, наро-
дився 1911 р. у с. виногребля Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня, позапарт., 

у 1929—1931 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Чоботар комбінату інвалідів «Ко-
жевенник». заарештований 30 квітня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 31 лип-
ня 1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

самохвалов олександр петрович, на-
родився 1903 р. у с. зайцеве бахмутсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, у 1926—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Секретар 
парткому канатної фабрики ім. петровського. 
заарештований 27 липня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної організації правих (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. за-
суджений до вМп з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 липня 1956 р.

самошест прокопій тихонович, наро-
дився 1903 р. у с. Роздолівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. бригадир ремонтної бригади паровозно-
го депо ст. Лозова півд. залізниці. заарешто-
ваний 28 грудня 1936 р. за шкідницьку діяль-
ність (ст. 547 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 26 березня 1938 р. 
(статті 548 через ст. 20, 547, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 20 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. Термін покарання відбував в північс-
хідтабі, після звільнення з-під варти проживав 
у сел. Галімий Омсукчанського р-ну Магадан-
ської обл. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

сампала-палем юліус вільгельмо-
вич, народився 1867 р. у колонії пришиб Ме-
літопольського пов. Таврійської губ. Німець, 
з кустарів, освіта середня, позапарт. про-
живав у сел. Лозова Лозівського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. заарештований 
30 січня 1937 р. за створення німецько-фа-
шистської організації, яка проводила к.-р. 
шпигунську диверсійну діяльність (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР), і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 546 п. 1, 5411, 
542, 548, 549 через ст. 17 КК УСРР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 17 липня 1937 р. розстріл за-
мінено на 10 років позбавлення волі з пора-
женням у правах на 4 роки. помер 7 жовтня 
1937 р. у Харківській слідчій в’язниці. Реабі-
літований 4 лютого 1958 р.
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самсонов іван михайлович, наро-
дився 1905 р. у с. батурино Московської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта середня, 
у 1920—1930 рр. член вЛКСМ, член вКп(б) 
з 1930 р. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. викладач школи комітету 
профспілки ІпРз. заарештований 30 грудня 
1934 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 травня 1935 р. як член к.-р. 
троцькістського угруповання позбавлений во-
лі у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. Реабілітований 6 вересня 1957 р.

самсонов михайло євлампійович, на-
родився 1888 р. у м. псков псковської губ. 
Росіянин, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1919 р. кандидат у члени РКп(б). проживав 
у Харкові. Економіст Харківського облзему-
правління. заарештований 9 липня 1937 р. як 
член к.-р. організації та шкідництво (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 2 січня 1938 р. 
(статті 547 через ст. 20 КК УРСР, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений на 15 років позбав-
лення волі у в’язниці з обмеженням прав на 
5 років і конфіскацією майна. Термін пока-
рання відбував у Норільтабі. Справу закрито 
військовою колегією верховного Суду СРСР 
15 березня 1946 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 27 травня 1946 р.

самсонов тихін миколайович, наро-
дився 1908 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. 
член вЛКСМ, у 1932—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у с. барвінкове барвінківського р-ну 
Харківської обл. Охоронець зернобази № 133. 
заарештований 29 квітня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 3 серпня 1937 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у вТК № 2 у Тайгинському р-ні Новосибір-
ської обл. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

самУсь петро мойсейович, народився 
1888 р. у с. петрушівка борзнянського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. петрушів-
ка Ічнянського р-ну Чернігівської обл. пекар 
первухинського бурякорадгоспу у с. Гути бо-
годухівського р-ну Харківської обл. У 1932 р. 
за невиконання твердого завдання та образу 
працівників сільради покараний на 5 років 
позбавлення волі, від покарання ухилився. 
заарештований 31 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 27 травня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 

УСРР) засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. Реабілітований 30 жов-
тня 1992 р.

санЖаРевський костянтин костянти-
нович, народився 1889 р. у м. Слов’янськ Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. бібліотекар ХІбІ. заарештований 
18 грудня 1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 

ч. 1 через ст. 20 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 7 липня 
1935 р. попереднє ув’язнення зараховане як 
термін покарання зі звільненням з-під варти. 
Реабілітований 7 червня 1989 р.

сапега север’ян (семен) сергійович, на-
родився 1905 р. у с. Ставрове Дубнівського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у Харкові. Десятник управління капітального 
будівництва. заарештований 5 грудня 1934 р. 
як член к.-р. організації УвО (статті 548, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1935 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у Соловецькому вТТ. Розстріляний 
3 листопада 1937 р. в урочищі Сандармох на 
16-му км від м. Медвежогорськ Карельської 
АРСР за ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Ленінградської обл. від 9 жовтня 1937 р. 
Реабілітований 23 травня 1989 р.

сапега степан Романович, народився 
1894 р. у с. посадов Томашевського пов. 
Люблінської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1924 рр. член 
РКп(б). проживав на хут. Новоморокине 
близнюківського р-ну Харківської обл. Об-
ліковець близнюківської МТС. заарештова-
ний 15 березня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 17 серпня 1937 р. засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Реабілітований 12 
жовтня 1990 р.

сапельников василь опанасович, на-
родився 1907 р. у с. покровка Таганрозького 
окр. області війська Донського. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1927 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. помічник машиніста депо «жов-
тень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 16 жовтня 1936 р. як член к.-р. 
угруповання та шкідницьку роботу (статті 
5411, 5630 п. «а» КК УСРР) і лінсудом Доне-
цької залізниці 27 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
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5 років. Термін покарання відбував у в’яттабі. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 23 берез-
ня 1940 р. вирок скасовано і справу закрито. 
звільнений з-під варти 22 квітня 1940 р.

сапРикін іван олексійович, народив-
ся 1911 р. у с. єфремівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХЕМз. заарештований 
15 травня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 26 липня 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Ухвалою Найвищого 
Суду УСРР від 5 вересня 1935 р. вирок ска-
совано, справу направлено на новий розгляд 
зі стадії попереднього слідства. Спецколегі-
єю Харківського облсуду 16 грудня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
31 жовтня 1991 р.

сапРикін никифор трохимович, наро-
дився 1893 р. у с. Оскольське Новоосколь-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чорнороб військового складу № 23 НКвС. 
заарештований 18 серпня 1936 р. за антирад. 
розмови (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 22 жовтня 1936 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 19 жовтня 1990 р.

сапсай яків васильович, народився 
1900 р. у с. Рогань Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
касатор-касир фінвідділу ХЕМз. заарештова-
ний 14 грудня 1934 р. за намагання зв’язатися 
з представниками іноземних держав для пере-
дачі заяви к.-р. змісту (ст. 543 через ст. 17 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
11 лютого 1935 р. засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Ухвалою 
судово-наглядової колегії верховного Суду 
УСРР від 24 квітня 1935 р. розстріл замінено 
позбавленням волі на 10 років з обмеженням 
прав на 5 років. Термін покарання відбував 
у Дальтабі, північзалізничтабі, Саратовсько-
му таборі. після відбуття терміну покарання 
проживав у Харкові. працював на ХТз. за-
арештований 25 січня 1949 р. як член анти-
рад. української організації, ворожу діяльність 
проти СРСР, за що був засуджений у 1935 р. 
(статті 543 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 18 травня 1949 р. висланий на поселення 
до Красноярського краю під нагляд органів 
МДб. На засланні перебував у м. Ігарка Крас-

ноярського краю. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 8 вересня 1954 р. звільне-
ний від заслання. Реабілітований 27 серпня 
1991 р. і 12 травня 1989 р.

сапьолкін григорій павлович, наро-
дився 1906 р. у с. Новопокровка зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
покровка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
бригадир колгоспу «зоря». позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 31 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 жовтня 1968 р.

сап’ян федір миколайович, народився 
1901 р. у с. петропавлівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1926—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Учитель СШ №10. заарештований 8 вересня 
1936 р. за к.-р. націоналістичну діяльність та 
незаконне зберігання зброї (статті 5410, 5411, 
196 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 8 березня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 196 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 28 грудня 1963 р.

саРадЖан семен степанович, народив-
ся 1911 р. у м. Трапезунд, Туреччина. ві-
рмен, із службовців, освіта початкова, член 
партії «Дашнакцутюн» з 1930 р. проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. У 1932 р. 
під слідством Спв ДпУ УСРР за участь 
в організації втечі з заслання лідерів партії 
«Дашнакцутюн» (ст. 5411 КК УРСР). зааре-
штований 29 січня 1937 р. як член підпільної 
к.-р. дашнацької організації та антирад. про-
паганду (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411, 542, 
548 через ст. 17 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

саРаєв олександр сергійович, народив-
ся 1901 р. у бахмутському пов. Катеринос-
лавської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник від-
ділу кадрів Харківського облвнуторгу. зааре-
штований 15 жовтня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську терористичну пропаганду (статті 5410 
ч. 1, 548 КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 16 травня 1937 р. звільнений з-під 
варти 20 травня 1937 р. заарештований 6 лис-
топада 1937 р. за статтями 5410 ч. 1, 548 через 
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ст. 17 КК УСРР і військовим трибуналом 
ХвО 11 лютого 1938 р. засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у в’язниці з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою військової ко-
легії верховного Суду СРСР від 29 березня 
1938 р. термін покарання знижено до 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. покарання відбував на Колимі. 
після звільнення проживав у с. Кірове Дзер-
жинського р-ну Сталінської обл. Реабілітова-
ний 24 березня 1961 р.

сафРонов віталій петрович, народився 
1898 р. у с. Мар’ївка [бахмутського] пов. Ка-
теринославської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Інженер промбудроекту. заарештований 
29 грудня 1934 р. як член терористичної ди-
версійної організації, яка готувала вбивства 
тт. Сталіна і постишева, диверсії на заліз-
ничному транспорті (статті 548, 549, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
1 червня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 27 червня 1991 р.

саханицький володимир вікторович, 
народився 1905 р. у м. Малин Радомишль-
ського пов. Київської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1935 рр. член вКп(б). проживав на ст. Готня 
півд. залізниці. Ревізор-інструктор вагоно-
ремонтного пункту ст. Готня. заарештова-
ний 29 серпня 1936 р. за зв’язок з членами 
к.-р. троцькістської організації та к.-р. роботу 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 1 липня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність висланий 
до Казахстану на 5 років. Термін покарання 
відбував у Магаджановському радгоспі Ново-
російського р-ну Актюбінської обл. зааре-
штований 18 листопада 1937 р. УДб УНКвС 
по Актюбінській обл. за ст. 5810 КК РРФСР 
і ухвалою особливої трійки УНКвС Актюбін-
ської обл. від 25 листопада 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
помер 21 липня 1940 р. у Магаданській обл. 
Реабілітований 21 і 23 грудня 1957 р.

сахно петро йосифович, народився 
1899 р. на хут. пишне Лубенського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. пишне 
Лубенського р-ну Харківської обл. Ремонтний 
робітник ст. Лубни півд. залізниці. У 1930 р. 
розкуркулений, висланий до північного 
краю. заарештований 29 липня 1937 р. за вте-
чу з місця вислання, антирад. розмови та ху-

ліганство (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серп-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 квітня 1989 р.

саЧенко петро лаврентійович, наро-
дився 1904 р. у с. Моровськ Чернігівської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, у 1927—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Інструктор бурякотресту. заарештований 
16 липня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 28 червня 1938 р. за 
недоведеності складу злочину.

саЧинський володимир север’янович, 
див. СОЧИНСЬКИй (Сàчèíñüêèй) Âîлîäèìèð 
Сåâåð’ÿíîâèч.

сватовський борис станісла-
вович, народився 1906 р. у м. Луганськ 
Слов’яносербського пов. Катеринославської 
губ. поляк, з робітників, освіта вища, у 1931—
1937 рр. кандидат у члени вКп(б), до 1937 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. викладач 
ХІЕІ, доцент. заарештований 22 січня 1937 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у воркуттабі. звільнений з-під варти 7 липня 
1943 р. і згідно з директивою НКвС СРСР 
№ 185 від 29 квітня 1942 р. залишений на 
проживання у м. воркута Комі АРСР до кінця 
війни. Реабілітований 25 жовтня 1957 р.

свашенко павло андрійович, наро-
дився 1898 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Дергачі Харківської 
приміської зони. Сторож ХвРз. заарешто-
ваний 3 січня 1937 р. за к.-р. підривну діяль-
ність (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсу-
дом півд. залізниці 25 березня 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 29 січня 1992 р.

свашенко-лісовий петро андрійо-
вич, народився 1891 р. у с. Дергачі Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, з тор-
говців, освіта неповна середня, до 1919 р. член 
УпСР, у 1920—1935 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Член редакції журналу «всес-
віт». заарештований 25 квітня 1935 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), згідно з розпорядженням Спв 
УДб НКвС УСРР від 25 травня 1935 р. ета-
пований для подальшого слідства до Києва. 
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Спецколегією Київського облсуду 27 серпня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував у білбалттабі на ст. Мед-
вежа Гора Кіровської залізниці. Розстріля-
ний 27 вересня 1937 р. за ухвалою трійки 
при НКвС Карельської АРСР від 20 вересня 
1937 р., місце розстрілу невідоме. Реабілітова-
ний 17 жовтня і 6 серпня 1956 р.

свеРдлов володимир Захарович (Зе-
лікович), народився 1897 р. у м. Гуляйполе 
Олександрівського пов. Катеринославської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Головний інженер 
монтажної контори Червонозаводської ТЕЦ. 
Ухвалою судової трійки при колегії ДпУ 
УСРР від 14 квітня 1931 р. (ст. 549 КК УСРР) 
позбавлений волі у вТТ на 5 років, а ухвалою 
від 1 серпня 1931 р. достроково звільнений 
з-під варти з випробувальним терміном 6 
місяців. заарештований 7 липня 1937 р. як 
член к.-р. підпільної меншовицької організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 жов-
тня 1939 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північзалізнич-
табі. Реабілітований 18 жовтня 1957 р.

свидина антон феодосійович, народив-
ся 1886 р. у с. Липова Долина Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Липова Долина 
Липоводолинського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. Майно частково конфіс-
ковано. заарештований 5 листопада 1936 р. як 
член нелегальноого к.-р. церковного угрупован-
ня та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 17 травня 1989 р.

свидина яків феодосійович, народився 
1881 р. у с. Липова Долина Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Липова 
Долина Липоводолинського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
19 листопада 1936 р. як керівник нелегального 
к.-р. церковного угруповання та антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 13 червня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у південтабі в Ір-
кутській обл., де помер 15 квітня 1942 р. Реа-
білітований 17 травня 1989 р.

свидло никанор степанович, народив-
ся 1896 р. і проживав у Харкові. Українець, 

з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник артілі «паризька комуна». заарешто-
ваний 27 жовтня 1936 р. за к.-р. анархістську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 7 червня 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у [північсхідтабі], де помер 1937 р. Реабіліто-
ваний 29 липня 1960 р.

свидло петро прокопович, народився 
1904 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1924—1935 рр. 
член вКп(б). безробітний, у минулому ком-
сомольський і партійний працівник на ХЕМз. 
заарештований 11 жовтня 1935 р. за пропа-
ганду троцькістських поглядів (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 31 березня 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 
5 жовтня 1956 р.

свинаРенко ілля федорович, наро-
дився 1893 р. у с. Стара Нелідовка Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., член вЛКСМ. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 135. заарештований 
10 травня 1936 р. за вчинення написів к.-р. 
характеру, що дискредитують вождів партії та 
уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 16 червня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 20 липня 1992 р.

свиР антон григорович, народився 
1909 р. у с. Шопенка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1934 р. член вЛКСМ. 
проживав у сел. жихар Харківського р-ну 
Харківської обл. Стрілець 3-го загону стріл. 
охорони НКШС ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 3 грудня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом прикордонної та внутрішньої 
охорони УРСР 7 березня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі у м. владивосток Да-
лекосхідного краю. Реабілітований 21 квітня 
1994 р.

свиРидов сергій михайлович, наро-
дився 1894 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1931—1936 рр. член вКп(б). 
Директор бази роздрібної торгівлі заводського 
Харчоторгу. заарештований 27 жовтня 1936 р. 
як троцькіст, що підозрюється у к.-р. діяль-
ності (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 13 травня 
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1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність і не-
законне зберігання зброї позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Ухтіжемтабі та воркуттабі. Реабілітований 
9 липня 1955 р.

свиРидова таїсія сергіївна, народи-
лася 1908 р. у с. Кам’янець-Горчакове Кром-
ського пов. Орловської губ. Росіянка, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Квитковий касир ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештована 2 листопада 
1936 р. за шпигунство на користь польщі 
(ст. 546 КК УСРР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 22 травня 1937 р. за 
шпигунську діяльність заслана на 3 роки до 
м. Уфа. заарештована 4 червня 1938 р. УДб 
УНКвС башкирської АРСР за шпигунство 
(ст. 586 КК РРФСР) і ухвалою трійки УНКвС 
башкирської АРСР від 10 жовтня 1938 р. 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбувала в Усольтабі у м. Солі-
камськ пермської обл. звільнена з-під варти 
у 1946 р. На 1958 р. проживала в сел. Дергачі 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Реабілі-
тована 31 липня 1959 р.

свиРський микола олексійович, на-
родився 1886 р. у м. Снов Городнянського 
пов. Чернігівської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 75. заарештований 4 листо-
пада 1935 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 лютого 1936 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

свистУн антон костянтинович, наро-
дився 1910 р. у с. Черкаський бишкин змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, неписьмен., позапарт. без певного міс-
ця проживання. без певних занять. У 1931 р. 
висланий до північного краю, але від ви-
слання ухилився. Ухвалою судової трійки при 
колегії ДпУ УСРР у 1933 р. за ухилення від 
вислання позбавлений волі у концтаборі на 
3 роки. Термін покарання відбував у м. Сво-
бодний Далекосхідного краю. заарештований 
27 липня 1937 р. зміївським Рв НКвС за 
антирад. агітацію, як син розкуркуленого, що 
після відбуття покарання проживав без до-
кументів (статті 5410, 78 КК УРСР), і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

свідеРський ананій ієронімович, на-
родився 1886 р. у с. Чорні води Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, у 1926—1937 рр. член 

вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
Харківського обласного управління зв’язку. 
заарештований 25 липня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної організації правих (статті 5411, 
548 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 1 жовтня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 2 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 10 червня 1958 р.

свінцицький (свінтицький) бро-
ніслав домінікович, народився 1905 р. 
у с. Мар’янівка Новоград-волинського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. великі бучки 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений. У 1935 р. 
розкуркулений і в адміністративному порядку 
виселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 25 січня 1937 р. за зв’язки з польським 
консульством і профашистську діяльність 
(статті 544, 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 14 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 21 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 січня 1965 р.

свіРгУнов дмитро максимович, на-
родився 1896 р. у міст. балаклія зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. Служив 
у Харкові. Червоноармієць змінного складу 
команди Харківського пункту ппО. зааре-
штований 28 серпня 1936 р. за виступ на за-
хист троцькістсько-зінов’євського центру та 
зберігання револьвера (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УСРР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 21 жовтня 1936 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангель-
ської обл. Реабілітований 23 червня 1989 р.

світлиЧний віктор олексійович, наро-
дився 1897 р. у сел. жихар Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Карачівка 
Харківської приміської зони. Художник Сіль-
госпвидавництва. заарештований 27 квітня 
1935 р. як член к.-р. організації та шпигун-
ську діяльність (статті 546, 5411 КК УСРР) 
і військовим трибуналом ХвО 22 листопада 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
На 1959 р. проживав у м. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл., працював у музеї 
дарвінізму при ХДУ. Реабілітований 15 жов-
тня 1992 р.
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світлиЧний іван григорович, наро-
дився 1893 р. у с. Карачівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нопавлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Чоботар-кустар. заарештований 16 березня 
1937 р. вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. 
півд. залізниці за антирад. розмови у дачному 
поїзді (ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 13 червня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. помер 12 квітня 1941 р. 
в ув’язненні. Реабілітований 22 липня 1991 р.

світлиЧний петро єфремович, наро-
дився 1902 р. на хут. Новософіївка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Новософіївка богодухівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований [25] січня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), справу закрито богодухівським Рв 
НКвС 1 червня 1935 р. за відсутності складу 
злочину.

світнєв петро трохимович, народився 
1897 р. у м. Царицин Царицинського пов. Са-
ратовської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Львові, польща. Генконсул СРСР. зааре-
штований у Харкові під час відпустки 15 лис-
топада 1936 р. як член к.-р. терористичної ор-
ганізації (ст. 5410 КК УСРР). помер 26 лютого 
1937 р. у тюремній лікарні тюрподу НКвС 
УРСР у Києві. Справу закрито УДб НКвС 
УРСР 20 квітня 1937 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Реабілітований 13 лютого 1957 р.

свіЧкаР григорій мефодійович, наро-
дився 1900 р. у с. Козача Лопань Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Сигналіст ст. Слатине півд. залізниці. за-
арештований 8 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом під. 
залізниці 15 грудня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував на 
Дальбуді НКвС у м. владивосток Далекосхід-
ного краю. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

свіЧкаР яків миколайович, народився 
1914 р. у с. благовіщенка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. У 1929 р. розкурку-
лений. заарештований 25 липня 1937 р. за 
антирад. агітацію та шкідництво (статті 547, 

5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
6 липня 1957 р.

свіЧкаРев вадим кузьмич, народився 
1903 р. у м. єйськ єйського від. Кубанської 
обл. Росіянин, з торговців, освіта неповна 
середня, у 1926—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Старовірівка Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Директор МТС. заарештова-
ним не був, під слідством Шевченківського 
Рв НКвС з 18 листопада 1935 р. за прихову-
вання служби в Добровольчій армії генерала 
Денікіна (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу за-
крито помічником прокурора у спецсправах 
26 грудня 1935 р.

севастянов сергій олександрович, на-
родився 1899 р. у с. Леб’яже зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у сел. 
Люботин Харківської приміської зони. Ро-
бітник харківської кондитерської фабрики 
«жовтень». заарештований 5 серпня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 14 листопада 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412, 42 КК УСРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
помер [1958 р.] у м. Люботин Харківської 
обл. Реабілітований 10 серпня 1962 р.

севРюков іван михайлович, народив-
ся 1885 р. у с. зарожне зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. зачугівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Грубник 
14-го корпусного арт. полку. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 28 бе-
резня 1938 р. засуджений на 6 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

седляР василь феофанович, народився 
1899 р. на хут. Хрестівка зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Секретар оргкомітету Спілки художників 
УСРР. заарештований 26 листопада 1936 р. як 
член к.-р. націонал-фашистської організації, 
що стояла на терористичних позиціях (статті 
548, 5411 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 13 липня 1937 р. засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна з негайним виконанням вироку 
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згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 грудня 
1934 р. Розстріляний 13 липня 1937 р. у Киє-
ві. Реабілітований 1 лютого 1958 р.

селеЗень онуфрій симонович, наро-
дився 1893 р. у с. Антонівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Робітник свинорадгоспу «Кегичівка». за-
арештований 19 березня 1935 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5411 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 14 вересня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 6 березня 1992 р.

селеЗень степан федорович, народився 
1900 р. у с. Миколаївка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ка-
рабущине Кегичівського р-ну Харківської 
обл. бригадир тракторної бригади Кегичів-
ської МТС. заарештований 27 червня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
19 листопада 1936 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд і Харківським облсудом 
29 квітня 1937 р. (ст. 5621 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 1 рік позбавлення волі у зМУ. 
заарештований 8 вересня 1937 р., ухвалою 
верховного Суду УРСР від 19 вересня 1937 р. 
вирок скасовано, справу повернено на новий 
розгляд і Харківським облсудом 16 лютого 
1938 р. (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. помер у таборі в Архан-
гельській обл. Реабілітований 12 червня 1968 р.

селенок феодосій георгійович, див. 
СИЛЕНОÊ (Сåлåíîê) Фåîäîñ³й Гåîðг³йîâèч.

селесько іван іванович, народився 
1900 р. у м. Крюків Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Національність, соціальне 
походження, освіта, партійність та місце ро-
боти невідомі. проживав у м. Крюків Харків-
ської обл. заарештований 20 травня 1936 р. 
і ухвалою особливої наради при НКвС від 
16 серпня 1936 р. за к.-р. терористичну ді-
яльність позбавлений волі на 5 років. Термін 
покарання відбував у воркутинському від-
діленні Ухтпечтабу. звільнений з-під варти 
20 травня 1941 р.

селиЧенко федір степанович, наро-
дився 1879 р. у с. Тернова зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тернова 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. Майно частково конфісковано. 
заарештований 20 лютого 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 7 квітня 1936 р. засуджений на 4 ро-

ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
25 липня 1994 р.

селіванов олексій федорович, наро-
дився 1892 р. у с. боброво жиздринського 
пов. Калузької губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1927—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
заступник управителя об’єднання «Сталь». 
заарештований 7 липня 1937 р. як член під-
пільної к.-р. меншовицької організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 23 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

селіванов сергій олексійович, наро-
дився 1893 р. у с. Красниковка Лихвинсько-
го пов. Калузької губ. Росіянин, [із селян], 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
золочів золочівського р-ну Харківської обл. 
поденник. заарештований 25 вересня 1935 р. 
за к.-р. антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 лютого 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 11 травня 1990 р.

селюков пилип іванович, народився 
1891 р. у с. Ліски [Корочанського] пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1918—1922 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Механік Харківсько-
го електротресту. заарештований 21 червня 
1935 р. за троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР), справу закрито Харківською 
облпрокуратурою 29 жовтня 1935 р. (ст. 226 
КпК УСРР).

селюков терентій костянтинович, на-
родився 1890 р. у с. Ліски [Корочанського] 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 23 червня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 9 листопада 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 22 липня 1994 р.

семанська казимира йосифівна, див. 
СІМАНСЬКА (Сåìàíñüêà) Êàçèìèðà Йîñè-
ф³âíà.

семененко петро якович, народився 
1888 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ковалів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нова праця». заарештованим 
не був, під слідством Краснокутського Рв 
НКвС з 13 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), а з травня 1937 р. за 
підбурювання до скоєння злочину (ст. 67 ч. 1 
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КК УРСР), справу закрито Краснокутським 
райпрокурором 2 червня 1937 р. за недостат-
ності зібраних матеріалів.

семененко федір кузьмич, народив-
ся 1877 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріїв-
ка балаклійського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1932 р. майно конфіскова-
но. заарештований 8 грудня 1936 р. за к.-р. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 80 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. висланий до Казахстану 
на 5 років. Реабілітований 30 березня 1989 р.

семенко (сименко) василь денисович, 
народився 1892 р. у с. Савинці Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Савинці Савинського р-ну Харківської 
обл. Робітник промартілі «ІІІ Інтернаціонал». 
заарештований 19 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 2 серпня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 19 березня 1992 р.

семенов антон семенович, народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Українець, со-
ціальне походження невідоме, освіта початко-
ва, позапарт. Комірник ХКз. заарештований 
27 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
9 листопада 1935 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

семенов іван якович, народився 
1882 р. у м. Грайворон Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Агент постачання ХІІТ. заарештований 15 бе-
резня 1937 р. як член к.-р. диверсійної органі-
зації (статті 544, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 травня 1956 р.

семенов олександр самсонович, на-
родився 1901 р. у с. Чепіль зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. завідувач 
складу Ізюмської райспоживспілки. зааре-
штований 25 грудня 1934 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Ізюмським Рв НКвС 17 лютого 1935 р. за 
відсутності доказів.

семенова валентина микитівна, на-
родилася 1920 р. і проживала у Харкові. Ро-

сіянка, з робітників, освіта неповна середня, 
позапарт., член вЛКСМ з 1934 р. Учениця 
школи № 95. заарештована 17 квітня 1935 р. 
у м. Орськ Оренбурзької обл. у розташуван-
ні 45-го кав. полку 11-ї дивізії за підозрою 
в шпигунській діяльності (ст. 586 КК РСФРР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 16 вересня 
1935 р. за недоведеності складу злочину.

семенЧенко йосип іванович, наро-
дився 1911 р. у с. Колонтаїв богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, член вЛКСМ. Служив 
у м. полтава Харківської обл. Старший писар 
штабу 74-го стріл. полку 25-ї стріл. дивізії. 
заарештований 20 травня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 14-го стріл. корпусу 21 червня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 28 лютого 1998 р.

семенюк вячеслав іванович, народив-
ся 1907 р. у с. Яневич волинської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1930—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у м. полтава Харківської обл. військо-
вослужбовець батальйону зв’язку 25-ї стріл. 
дивізії, лейтенант. заарештований 10 жовтня 
1936 р. за шпигунство та к.-р. троцькістську 
агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК УСРР). по-
мер 24 березня 1937 р. у Харківської в’язниці, 
справу закрито Ов УДб НКвС ХвО 9 квітня 
1937 р. (ст. 4 п. «а» КК УРСР). Реабілітований 
12 вересня 1996 р.

семенюк трохим іванович, народився 
1891 р. у с. бірки зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1932—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у с. бірки Нововодолазького р-ну Хар-
ківської обл. провідник ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 4 листопада 1936 р. 
як член к.-р. організації (ст. 5411 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 13 лютого 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

семенюк франциска прокопівна, на-
родилася 1888[5] р. у м. Сокаль Сокальського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала у Харкові. Не 
працювала, інвалід. заарештована 28 травня 
1937 р. як член української націонал-фашист-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 9 серпня 1937 р. позбавлена волі 
у вТТ на 10 років. Справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 8 червня 1939 р. на підставі акту лікар-
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ської комісії та статтями 227, 197 ч. 2 КпК 
УРСР. померла 25 січня 1942 р. у Харкові.

семенютин петро васильович, на-
родився 1911 р. у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у минулому член вЛКСМ. Служив у м. Лубни 
Лубенського р-ну Харківської обл. Командир 
відділення окремого танкового батальйону 
75-ї стріл. дивізії. заарештований 29 травня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 13 вересня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував у північзалізничтабі. Реабілітований 
21 квітня 1993 р.

сендеРов самуїл мендельович, наро-
дився 1885 р. у м. Стриков березенського пов. 
петроковської губ. єврей, з робітників, пись-
мен., позапарт., у 1903—1906 рр. член бунду. 
проживав у Харкові. Технічний контролер 
фабрики «Червона нитка». заарештований 
11 листопада 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 16 лютого 1936 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 27 червня 1991 р.

сендецький семен дмитрович, на-
родився 1886 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із дворян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
вірменської СШ № 29. заарештований 4 квіт-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), справу закрито помічником облпроку-
рора 16 червня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

сенько трохим фадійович, народився 
1881 р. на хут. заоскілля Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Головний кондуктор ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. У 1933 р. під слідством Тв ДпУ 
УСРР за участь у придушенні революційних 
виступів у 1905 р. у петербурзі, рішення 
в справі відсутнє. заарештований 26 квітня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 19 лютого 
1937 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі з позбавленням прав на 1 рік. Реабіліто-
ваний 17 січня 1994 р.

сепливий дмитро кирилович, наро-
дився 1913 р. у с. в’язове зінківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1934—1935 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. в’язове Груньського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «жов-
тень». заарештований 14 червня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-

ським облсудом 11 жовтня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

сеРапін степан васильович, народив-
ся у 1894 р. у міст. петрикове Мозирського 
пов. Мінської губ. білорус, із селян, освіта 
вища, партійність невідома. проживав у Хар-
кові. завідувач кафедри ХзІ. заарештова-
ний 26 лютого 1935 р. як член шкідницької 
к.-р. організації (статті 547, 5411 КК УСРР), 
а 15 січня 1936 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито Спв 
УДб ХОУ НКвС 28 січня 1936 р. (ст. 197 
КпК УСРР).

сеРгєєв володимир михайлович, на-
родився 1900 р. у м. Казань Казанської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта вища, у 1926—
1928 та 1931—1936 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Інженер-проектувальник Ук-
рдіпромашу. Ухвалою особливої наради при 
колегії ОДпУ СРСР у 1929 р. за троцькістську 
діяльність висланий до північного краю. по-
вернувся до Харкова у 1931 р. заарештований 
24 червня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 16 серпня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. 
з 1942 р. працював на комбінаті «воркутау-
голь», нагороджений медалями «за трудовую 
доблесть», «за доблестный труд в великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Реабілі-
тований 14 грудня 1956 р.

сеРгієнко микита іванович, народив-
ся 1904 р. у с. задонецьке зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гайдари 
зміївського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «промінь». Майно частково конфіс-
ковано. заарештований 10 серпня 1936 р. за 
знущання над колгоспниками-стахановцями 
(ст. 5410 КК УСРР), 25 грудня 1936 р. Новово-
долазьким Рв НКвС обвинувачення переква-
ліфіковане на ст. 70 ч. 1 КК УСРР і матеріали 
виділено в окрему справу.

сеРгієнко пилип йосипович, народив-
ся 1908 р. у с. Іванівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТГз. заарештований 3 листопада 1935 р. за 
антирад. настрої та підозру в навмисному ви-
веденні з ладу верстата (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 26 січня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлений 
волі у вТТ. Реабілітований 13 лютого 1990 р.

сеРгієнко юхим федорович, народив-
ся 1893 р. у с. Ширковка Рославльського 
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пов. Смоленської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нагірна Іграшка зачепилівського р-ну 
Харківської обл. завідувач складу зачепилів-
ської МТС. заарештований 4 квітня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокурором зачепилівського 
р-ну 20 жовтня 1937 р. (ст. 5 КпК УРСР).

сеРдюк іван маркович, народив-
ся 1889 р. у с. Оржиця пирятинський пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Тулун 
Східносибірського краю. бухгалтер Східно-
сибірської крайспоживспілки. заарештований 
26 жовтня 1936 р. як член націоналістичної 
організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 3 грудня 1937 р. (ст. 5413 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 21 березня 1991 р.

сеРдюк микола семенович, народився 
1915 р. у с. Новий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Но-
вий бурлук печенізького р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
27 грудня 1935 р. за антирад. агітацію та 
участь у нелегальній секті (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 7 березня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 1992 р.

сеРдюк петро олександрович, народив-
ся 1906 р. у Харкові. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. пол-
тава Харківської обл. Командир батареї 74-го 
арт. полку. заарештований 25 грудня 1934 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 червня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. після відбуття терміну покарання по-
вернувся до полтави. заарештований у червні 
1941 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР). помер 9 серпня 1942 р. під час слід-
ства в ОТп № 1 у м. Казань Татарської АРСР. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

сеРеда григорій омелянович, народився 
1895 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, до 1936 р. член вКп(б). проживав 
у с. водяне Харківського р-ну Харківської 
обл. Оглядач вагонів ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 30 грудня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістсько-шкідницької ор-
ганізації, шкідництво на залізниці (статті 5411, 
5630 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
28 липня 1937 р. (ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР) 

засуджений на 4 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 2 роки. Ухвалою тран-
спортної колегії верховного Суду СРСР від 
21 серпня 1937 р. вирок скасовано, справу 
направлено на новий розгляд зі стадії попе-
реднього слідства. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 3 листопада 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент висланий на 
3 роки до Казахстану. Реабілітований 24 жов-
тня 1958 р.

сеРеда пелагія максимівна, народила-
ся 1885 р. і проживала у Харкові. Українка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живала у Харкові. Робітниця кондитерської 
фабрики «жовтень». заарештована 27 берез-
ня 1936 р. за групування навколо себе к.-р. 
троцькістського елементу, к.-р. діяльність та 
терористичні помисли (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 11 липня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджена на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
вана 11 травня 1990 р.

сеРеденко прокопій григорович, наро-
дився 1886 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1917 р. член РСДРп(б), у 1923—1935 рр. 
член вКп(б). Робітник депо «жовтень» ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
30 квітня 1936 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 1 вересня 
1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у сел. Чиб’ю Комі АРСР, 
де помер 7 травня 1937 р. Реабілітований 
4 жовтня 1957 р.

сеРецян (сиротян) микола микола-
йович (влас валерій юстинович), народився 
1901 р. у с. Лихинця, Королівство Румунія. 
Румун, із селян, освіта початкова, член ком-
партії Румунії. проживав у Харкові. Робіт-
ник ХЕТз. заарештований 27 липня 1937 р. 
як агент німецької розвідки, що проводив 
у СРСР розвідницьку і диверсійну діяльність 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР), справу за-
крито УНКвС по Харківській обл. 3 жовтня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). заарешто-
ваний 27 вересня 1941 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). помер 12 січня 
1942 р. під час етапування вглиб країни. 
Справу закрито УКДб при РМ УРСР по Хар-
ківській обл. 7 грудня 1964 р. (ст. 6 п. 8 КпК 
УРСР). Реабілітований 30 квітня 1998 р.

сеРЧенко григорій наумович, народив-
ся 1891 р. у с. Новоукраїнка Херсонської губ. 
Українець, з кустарів, освіта вища, позапарт. 
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проживав на ст. Лихачове півд. залізниці. Лі-
кар амбулаторії ст. Лихачове півд. залізниці. 
заарештований 31 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 23 березня 1937 р. виправданий.

сєдов віктор іванович, народився 
1906 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, з 1923 р. член 
вЛКСМ, у 1925—1936 рр. член вКп(б). за-
ступник начальника цеху Хпз. заарештова-
ний 5 вересня 1936 р. як небіж Льва Троць-
кого та к.-р. троцькістську діяльність, неза-
конне зберігання зброї (статті 5410 ч. 1, 196 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 15 квітня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та незаконне зберігання зброї по-
збавлений волі у в’язниці на 5 років. Термін 
покарання відбував у Дмитровській в’язниці. 
Трійкою УНКвС по Курській обл. від 1 лю-
того 1938 р. за наклепи на адресу керівників 
партії та уряду, порушення внутрішнього роз-
кладу в’язниці винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 13 люто-
го 1938 р. у в’язниці м. Дмитров Московської 
обл. Реабілітований 7 травня 1965 р.

сєРиков михайло федорович, народив-
ся 1885 р. у с. зарожне зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. в’язень 
будколонії НКвС № 3. Нарсудом Дзержин-
ського р-ну м. Харкова 13 лютого 1936 р. 
(ст. 80 ч. 1 КК УСРР) позбавлений волі на 
1,5 роки. заарештований 13 вересня 1936 р. за 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 11 груд-
ня 1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік, 
з урахуванням попереднього вироку строк 
ув’язнення склав 4,5 роки. Реабілітований 
11 березня 1990 р.

сєРиков олександр васильович, наро-
дився 1891 р. у с. зачугівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, соціальне похо-
дження невідоме, освіта середня, позапарт. 
проживав у с. зачугівка Чугуївського р-ну 
Харківської обл. завідувач хати-лабораторії 
колгоспу «Червоний флот». заарештований 
29 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 5 березня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з позбавленням прав 
на 2 роки. Реабілітований 12 серпня 1991 р.

сєРиков сергій олександрович, наро-
дився 1908 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта вища, позапарт. Стар-
ший майстер ХТз. заарештований 26 липня 
1937 р. як член шкідницької групи (ст. 547 

КК УРСР) і Харківським облсудом 17 жовтня 
1938 р. виправданий. Реабілітований 9 листо-
пада 1992 р.

сєРокУРова агафія дмитрівна, наро-
дилася 1894 р. у с. введенка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. введен-
ка Чугуївського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. заарештована 8 червня 1937 р. 
за к.-р. релігійну агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
7 жовтня 1937 р. засуджена на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки і конфіскацією особистого майна. 
Реабілітована 15 лютого 1990 р.

сивенко лаврентій савович, народився 
1899 р. у с. Синявка Сосницького пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., у 1919—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Студент Таганрозького 
інституту механізації. заарештований 24 черв-
ня 1936 р. за к.-р. антипартійну діяльність 
троцькістського характеру (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 серпня 1936 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі у сел. воркута Комі АРСР. з 1947 р. про-
живав у с. Рокитне Нововодалозького р-ну 
Харківської обл. завідувач навчальної части-
ни школи механізації сільського господар-
ства. заарештований 24 січня 1949 р. за стат-
тями 5410, 5411 КК УРСР і ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 13 квітня 1949 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність висланий на 
поселення до Красноярського краю. Реабілі-
тований 17 листопада 1956 р.

сивеРин григорій микитович, наро-
дився 1912 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коротич 
Харківського р-ну Харківської обл. Чоботар 
радгоспу «Комунар». заарештований 1 люто-
го 1936 р. за хуліганство та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 15 березня 1936 р. (статті 70 ч. 1, 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. Термін покарання відбував у будколонії 
НКвС у м. Кременчук Харківської обл. Реа-
білітований 11 травня 1994 р.

сивоЖелєЗов михайло аврамович, 
народився 1892 р. у с. заводи вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. заводи перші вовчанського р-ну Хар-
ківської обл. Машиніст вовчанського цегель-
ного заводу. заарештований 26 січня 1936 р. 



540 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 22 квітня 1936 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

сидельников сергій трохимович, на-
родився 1896 р. у с. печеніги зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. вели-
ка бабка Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. заарештований 14 квітня 
1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито помічником прокуро-
ра Харківської обл. 3 червня 1937 р. (ст. 4 п. 
«д» КпК УРСР).

сидлін юхим абрамович, народив-
ся 1899 р. у м. вільно віленської губ. єв-
рей, з робітників, освіта середня спеціальна, 
у 1932—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Управитель справами Дзержин-
ського райкому Кп(б)У м. Харкова. зааре-
штований 4 серпня 1935 р. за злочинне став-
лення до зберігання партдокументів (ст. 97 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКСв СРСР від 15 жовтня 1935 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Дальтабі. Роз-
стріляний за ухвалою трійки УНКвС по Да-
лекосхідному краю від 27 серпня 1937 р., дата 
та місце розстрілу невідомі. Реабілітований 
2 червня 1956 р.

сидоРа федір іванович, народився 
1916 р. у с. Островерхівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. Островерхівка 
зміївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 11 вересня 1936 р. як 
член к.-р. української націоналістичної орга-
нізації та вербування до організації (ст. 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
28 квітня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у в’язниці з пораженням у пра-
вах на 2 роки. [помер 31 травня 1943 р. у пів-
нічсхідтабі.]. Реабілітований 15 червня 1959 р.

сидоРенко андріян петрович, наро-
дився 1880 р. у с. Липова Долина Гадяць-
кого пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Липова Долина Липоводолинського р-ну 
Харківської обл. Селянин-одноосібник. за-
арештований 22 жовтня 1936 р. як керівник 
нелегального к.-р. церковного угруповання 
та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 17 травня 1989 р.

сидоРенко василь андрійович, наро-
дився 1915 р. у с. Сомівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт., член вЛКСМ 
з 1935 р. проживав у Харкові. Студент 2-го 
ХМІ. заарештований 27 квітня 1936 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), а 9 серпня 
1936 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд, справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківської обл. 21 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

сидоРенко влас олексійович, на-
родився 1881 р. у с. Липова Долина Га-
дяцького пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Липова Долина Липоводолинського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
Розкуркулений. заарештований 5 листопада 
1936 р. як член нелегального к.-р. церковного 
угруповання та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 13 червня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
11 квітня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 7 квітня 1938 р. Реабілітова-
ний 17 травня 1989 р. і 8 жовтня 1962 р.

сидоРенко іван кирилович, народив-
ся 1913 р. у [Харківській] губ. Національ-
ність, соціальне походження, освіта, партій-
ність та місце роботи невідомі. заарештова-
ний 22 квітня 1937 р. і ухвалою трійки при 
УНКвС по Московській обл. від 20 травня 
1937 р. як соціально небезпечний елемент по-
збавлений волі на 2 роки. Термін покарання 
відбував у воркутинському відділенні Ухтпеч-
табу. звільнений з-під варти 16 грудня 1938 р.

сидоРенко олександр тимофійович, 
народився 1892 р. у с. Крамарівка валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт., 
у 1917—1920 рр. член української партії соці-
алістів-революціонерів., у 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. заступник на-
чальника планово-фінансового відділу Нар-
комзему. заарештований 31 лютого 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної троцькістсько-
терористичної організації (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР), для подальшого слідства етапова-
ний до Києва у розпорядження УДб НКвС 
УРСР. військовою колегією верховного Суду 
СРСР 14 липня 1937 р. (статті 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 15 липня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 6 березня 1958 р.

сидоРенко олексій іванович, наро-
дився 1877 р. у с. зимовенька Корочанського 
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пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1905—1906 рр. член РСДРп, 
у 1929—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Майстер цеху депо «жовтень» ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
16 жовтня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації, який проводив шкідницьку діяль-
ність і к.-р. пропаганду (статті 5411, 5630 п. «а» 
КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 30 серп-
ня 1937 р. (ст. 547 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

сидоРенко олексій петрович, наро-
дився 1911 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківської приміської зони. пожежник 
Мереф’янського скляного заводу. заарешто-
ваний 14 січня 1935 р. за те, що під час гру-
пової проробки повідомлення про вбивство 
т. Кірова та розстріл білогвардійців висловлю-
вав співчуття розстріляним (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 червня 1935 р. висланий до Казахстану 
на 3 роки. Реабілітований 20 червня 1989 р.

сидоРенко федір симонович, наро-
дився 1884 р. у с. Циглерівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Робітник свинорадгоспу «Кегичівка». за-
арештований 19 березня 1935 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 14 вересня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 6 березня 1992 р.

сикало григорій олексійович, народив-
ся 1898 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. борова 
борівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «привілля». У 1934 р. під слідством за 
невиконання хлібозаготівлі. заарештований 
18 жовтня 1936 р. за виступи проти продажу 
залишків хліба державі на загальних зборах 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 3 серпня 1937 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. військовим трибуналом МвС СРСР 
4 вересня 1943 р. у м. Чистополь Татарської 
АРСР засуджений на 15 років позбавлення 
волі, а військовою колегією верховного Суду 
СРСР 30 листопада 1943 р. (ст. 541 п. «б» КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі. Реабілітований 1 червня 1990 р.

силенко анатолій георгійович, наро-
дився 1908 р. у м. Ашхабад закаспійської обл. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. завгосп Дзержин-
ського райкому Кп(б)У м. Харкова. заарешто-
ваний 20 липня 1935 р. за злочинне ставлен-
ня до зберігання партдокументів, у результаті 
чого мали місце крадіжки (ст. 97 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 жовтня 1935 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі у сел. Усть-вим Комі Ав-
тономної обл. Реабілітований 2 червня 1956 р.

силенок (селенок) феодосій георгійо-
вич, народився 1907 р. у м. бахмач Конотоп-
ського пов. Чернігівської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. викладач ХАІ. заарештований 
5 липня 1937 р. за к.-р. агітацію серед молоді 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
18 липня 1989 р.

симані вольдемар нафанаїлович, на-
родився 1913 р. у колонії Цюріхталь Фео-
досійського пов. Таврійської губ. Німець, із 
службовців, освіта середня, у 1929—1935 рр. 
член вЛКСМ. проживав у колонії Елен-
сдорф Нариманівського р-ну Азербайджан-
ської СРР. Інструктор редакції газети «Ленін 
цвейг». заарештований 20 листопада 1935 р. 
за приховування соціального походження 
та к.-р. профашистську діяльність (ст. 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 21 липня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбував 
у Магаданській обл. Реабілітований 30 січня 
1959 р. і 26 жовтня 1992 р.

симанцев борис андрійович, народив-
ся 1898 р. у с. Дунине Старобільського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. жур-
наліст київського видавництва «Мистецтво». 
заарештований 17 листопада 1936 р. як член 
к.-р. фашистської організації (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
10 травня 1937 р. (статті 5411, 548 через ст. 17, 
5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 11 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 13 березня 1958 р.

сименко василь денисович, див. СЕ-
ÌЕНÊО (Сèìåíêî) Âàñèлü Дåíèñîâèч.

симківський станіслав михайлович, 
народився 1892 р. у с. Рузники, Австро-Угор-



542 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

ська імперія. поляк, соціальне походжен-
ня невідоме, освіта початкова, позапарт., до 
1934 р. член вКп(б). проживав у Харкові. Ро-
бітник Хпз. заарештований 2 червня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), звіль-
нений з-під варти 11 липня 1936 р. Справу за-
крито Харківською облпрокуратурою 17 лип-
ня 1936 р. (ст. 5 КпК УСРР).

симков микола михайлович, народив-
ся 1903 р. у стан. Калитва Калитвянського 
пов. воронезької губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, член вКп(б) з 1930 р. 
проживав у Харкові. Учень Харківського тек-
стильного технікуму. заарештований 1 верес-
ня 1935 р. за те, що переклеїв з чужого пар-
тквитка у свій марку про проходження парт-
чистки у 1929 р. (статті 68 ч. 2, 180 ч. 2 КК 
УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 5 січ-
ня 1936 р. за недоведеності складу злочину.

симоненко іван іванович, народився 
1918 р. у с. великий вистороп Лебединсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Учень Харківського агроіндустрі-
ального технікуму. заарештований 27 березня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 14 липня 1935 р. за к.-р. агітацію 
позбавлений волі у вТТ на 2 роки. Термін 
покарання відбував у Сибтабі. Реабілітований 
20 листопада 1989 р.

симський віктор михайлович, наро-
дився 1900 р. у с. павловське Івано-вознесен-
ського пов. владимирської губ. Росіянин, із 
священнослужителів, освіта вища, позапарт., 
у 1920—1923 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Технічний директор заводу № 48. 
заарештований 31 січня 1937 р. як член к.-р. 
шкідницької організації (ст. 547 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
8 липня 1937 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 липня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 серпня 1962 р.

синельник георгій Романович, наро-
дився 1912 р. у с. богородичне Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав на ст. Ізюм північно-До-
нецької залізниці. постачальник буддільни-
ці ст. Ізюм північно-Донецької залізниці. 
заарештований 30 квітня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 25 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-

нічсхідтабі. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
7 травня 1938 р. Реабілітований 14 квітня 
1989 р. і 28 грудня 1959 р.

синельник микола харитонович, на-
родився 1915 р. у с. в’язове зінківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. в’язове 
Груньського р-ну Харківської обл. Тракто-
рист МТС. заарештований 14 червня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 11 жовтня 1935 р. матері-
али справи відокремлено, рішення в справі 
відсутнє.

синельников віктор маркович, на-
родився 1906 р. у м. Тифліс Тифліської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1929—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач виробництва заводу 
«Електроверстат». заарештований 15 жовтня 
1936 р. за к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 9 серпня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
9 березня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 17 лютого 1938 р. Реабілітова-
ний 9 липня і 28 грудня 1956 р.

синельников юхим маркович, на-
родився 1905 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер-електрик ХЕМз. заарештований 2 лю-
того 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР), а 15 лютого 1937 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд, 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 10 квітня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

синицин микола іванович, народився 
1895 р. у с. Козача Локня Суджанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із священнослужи-
телів, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Тутовод Харківської контори Го-
ловшовку. заарештований 24 квітня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 10 серп-
ня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 5 вересня 1935 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд зі стадії судового слідства у ново-
му складі спецколегії облсуду. Спецколегією 
Харківського облсуду 11 червня 1936 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

синько петро тимофійович, народився 
1888 р. у с. пересічна Харківського пов. Хар-
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ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХКз. заарештований 17 березня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 21 червня 1989 р.

синьков михайло костянтинович, на-
родився 1908 р. у м. Казалінськ Казалінського 
окр. Сир-Дар’їнської обл. Росіянин, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт., у минулому 
член вКп(б). проживав у Харкові. Асис-
тент кафедри ХХТІ. заарештований 11 січня 
1937 р. як член к.-р. організації правих,що 
відвідував нелегальні збори так званого «пік-
вікського клубу», де у к.-р. дусі обговорював 
політику партії та рад. влади (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР), і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 13 червня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Розстріляний 15 серпня 1938 р. за ухвалою 
трійки УНКвС по Далекосхідному краю від 
31 березня 1938 р. у м. Магадан. Реабілітова-
ний 4 травня 1956 р.

сипЧенко василь никифорович, на-
родився 1891 р. у с. Лигівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лигівка Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Колективне жит-
тя». У 1932 р. майно частково конфісковано. 
заарештований 16 травня 1936 р. за ст. 5410 
КК УСРР і Харківським облсудом 15 липня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. Ре-
абілітований 22 липня 1994 р.

сиРгУн василь арсентійович, народився 
1896 р. у с. Губин Старокостянтинівського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Керівник групи оптичних розрахунків комуни 
ім. Дзержинського. заарештований 3 жовтня 
1936 р. як член к.-р. націоналістичного угру-
повання та к.-р. профашистську націоналіс-
тичну агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 16 лютого 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
11 травня 1990 р.

сиРоватська олександра федорівна, 
народилася 1919 р. у с. Раївка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українка, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживала 
у Харкові. Учениця ФзУ ХКз ім. петров-
ського. заарештована 8 вересня 1936 р. за 

к.-р. троцькістську діяльність з залученням 
молоді (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 11 січня 1937 р. 
засуджена на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітована 
10 квітня 1992 р.

сиРом’ятников трифон григорович, 
народився 1899 р. у с. Лаптєвка Грайворон-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лаптєвка Ракитянського р-ну Курської 
обл. Чорнороб депо ст. Основа півд. залізни-
ці. заарештований 26 липня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
лінсудом півд. залізниці 9 вересня 1935 р. 
Ухвалою транспортної колегії верховного Су-
ду СРСР від 31 жовтня 1935 р. це рішення 
скасовано і лінсудом півд. залізниці 27 лис-
топада 1935 р. засуджений на 1,5 роки позбав-
лення волі. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

сиРота іван федорович, народився 
1913 р. у с. Остапине Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1931 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент ХпІ. 
заарештований 27 квітня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 4 березня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 6 лютого 1959 р.

сиРотян микола миколайович, див. 
СЕÐЕЦЯН (Сèðîòÿí) Ìèêîлà Ìèêîлàйîâèч 
(Âлàñ Âàлåð³й Юñòèíîâèч).

сисоєв григорій федорович, народився 
1904 р. у с. єрмоловка Саратовської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта незакінчена вища, по-
запарт., у минулому член вЛКСМ. проживав 
у м. Слов’янськ Сталінської обл. завідувач 
електросектора енергобюро Краматорсько-
го машинобудівного заводу. заарештований 
25 травня 1935 р. як член к.-р. фашистського 
угруповання (статті 542, 5410, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 23 лис-
топада 1935 р. (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Ухвалою 
верховного Суду УСРР у касаційній спецко-
легії 23 грудня 1935 р. за ст. 5412 КК УСРР 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
без пораження прав, за статтями 542, 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР виправданий. Реабілітований 
29 вересня 1992 р.

сисУненко олександр архипович, на-
родився 1912 р. у с. Дігтярі прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
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середня, позапарт., у 1931—1933 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент ХХТІ. 
заарештований 29 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістської організації (ст. 5410 КК 
УСРР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) засуджений на 8 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Термін по-
карання відбував у Норільтабі. Ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 7 квітня 
1951 р. висланий до Красноярського краю. На 
1958 р. проживав у м. Норільськ. Реабілітова-
ний 28 січня 1958 р.

ситник євген костянтинович, народив-
ся 1912 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. Тех-
нік ХЕТГз. заарештований 12 червня 1937 р. 
як член к.-р. диверсійної групи (статті 549 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 10 вересня 1937 р. (ст. 549 через ст. 17 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Івдельтабі у 3-му 
Талицькому табпункті у Свердловській обл. 
Реабілітований 21 лютого 1958 р.

ситник костянтин іванович, народився 
1885 р. у с. Хотімля вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Майстер 
заводу хірургічних інструментів. заарештова-
ний 12 червня 1937 р. як член к.-р. групи, що 
створена для здійснення диверсійних актів 
(ст. 549 через ст. 17 КК УРСР), і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
10 вересня 1937 р. (статті 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Івдельтабі. 
Реабілітований 21 лютого 1958 р.

ситник митрофан гнатович, народився 
1904 р. у с. Миколаївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1924—1929 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Чорнороб ХТз. 
заарештований 19 лютого 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 17 березня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
19 жовтня 1990 р.

ситник ничипір антонович, народився 
1898 р. у м. Мена Сосницького пов. Черні-
гівської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Старший машиніст па-
ровозного депо заводу «Серп і молот». за-
арештований 4 вересня 1936 р. за антирад. 

агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 31 січня 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5630 п. «а» ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 17 липня 
1938 р. Реабілітований 29 квітня 1960 р.

ситник павло іванович, народився 
1914 р. у с. Устинівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1933—1935 рр. член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Робітник авторемонтного 
заводу № 9. заарештований 9 квітня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 5 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 березня 1994 р.

ситник петро андрійович, народився 
1912 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт. Технік-механік проектного відділу за-
воду № 183. заарештований 8 червня 1937 р. 
як член к.-р. групи та за участь в обговоренні 
терористичних і диверсійних актів (статті 548 
через ст. 17, 549 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1937 р. (статті 548 через ст. 17, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 лютого 1958 р.

ситник петро опанасович, народився 
1911 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. завідувач 
сховища артилерійського складу № 29. зааре-
штований 10 червня 1937 р. як член к.-р. гру-
пи, що готувала диверсію на артилерійському 
складі (статті 541 п. «б», 5411 КК УРСР), 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Темін покарання відбував у пів-
нічдвінтабі у м. Колас Архангельської обл., 
24 травня 1944 р. звільнений з-під варти за ін-
валідністю. проживав у м. Уфа башкирської 
АРСР. пішов на фрон добровольцем, коман-
дир піхотного відділення стрілецького полку, 
сержант. Нагороджений медаллю «за відвагу». 
На 1969 р. працював у м. балаклія, працював 
на балаклійському хлібоприймальному пунк-
ті. Реабілітований 24 вересня 1969 р.

ситник юхим васильович, народився 
1890 р. у с. полкова Микитівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. полкова Микитівка богодухівського р-ну 
Харківської обл. Санітар-дезінфектор пер-
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вухинського бурякорадгоспу. заарештований 
28 січня 1935 р. за покривання шкідників 
і отримання за це хабарів (ст. 547 через ст. 19 
КК УСРР), справу закрито ЕКв УДб ХОУ 
НКвС 2 квітня 1935 р. (статті 197, 4 п. «д» 
КпК УСРР).

ситников іван юхимович, народився 
1896 р. на хут. попельне вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. вовчанськ 
вовчанського р-ну Харківської обл. Ревізор 
спиртзаводу. заарештований 1 листопада 
1935 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 11 лютого 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у воркутинському відділенні Ухтпеч-
табу. Реабілітований 29 грудня 1989 р.

сиЧов андрій тихонович, народився 
1909 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
Робітник житлокоопу. заарештований 
22 квітня 1937 р. за антирад. агітацію проти 
сталінської Конституції (ст. 5410 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 3 липня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбував 
у Карельській АРСР. На 1962 р. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 10 серпня 1963 р.

сиЧов семен семенович, народився 
1914 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з торговців, освіта середня, позапарт. Учень 
Харківської санітарно-фельдшерської школи 
№ 2. заарештований 15 квітня 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 29 червня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 22 березня 1990 р.

сівицький альгерт йосифович, на-
родився 1911 р. у м. Мінськ Мінської губ. 
поляк, з робітників, письмен., позапарт., 
член вЛКСМ з 1931 р. проживав у Харко-
ві. Робітник заводу № 183. заарештований 
29 квітня 1937 р. за нелегальний перетин кор-
дону з СРСР до польщі і назад (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
16 червня 1937 р. (ст. 213 КпК УРСР).

сідих андрій іванович, народився 1876 р. 
у с. Кореневе Рильського пов. Курської губ. 
Українець, з робітників, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. завідувач з по-
стачання 2-ї житлоремонтної контори півд. 

залізниці. заарештований 5 лютого 1937 р. за 
к.-р. пропаганду (ст. 5410 КК УРСР) і лінсу-
дом півд. залізниці в спецскладі 14 жовтня 
1937 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі, 
де помер 30 червня 1942 р. Реабілітований 
15 липня 1964 р.

сіманська (семанська) казимира йо-
сифівна, народилася 1897 р. у м. Мінськ Мін-
ської губ. полька, з кустарів, освіта початко-
ва, позапарт., у 1927—1934 рр. член компартії 
Австрії. проживала у м. Мінськ Мінської 
обл. Не працювала. заарештована 25 лютого 
1937 р. на ст. полтава півд. залізниці за анти-
рад. агітацію к.-р. троцькістського характеру 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), для подальшого слід-
ства етапована до Харкова у розпоряджен-
ня УДб ХОУ НКвС. Особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляна 
22 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітована 
14 червня 1989 р.

сіменсон володимир петрович, на-
родився 1906 р. у м. юр’їв юр’ївського пов. 
Ліфляндської губ. Естонець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач лабораторії ТЕЦ Черво-
нозаводського р-ну. заарештований 21 черв-
ня 1937 р. як член к.-р. групи (статті 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 12 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 20 вересня 1957 р.

сіРенко андрій гнатович, народився 
1908 р. у с. Драгине Сумського пов Харків-
ської губ. Національність, соціальне похо-
дження, освіта, партійність та місце роботи 
невідомі. проживав у [м. бєлєв плавського 
р-ну Тульської обл.]. заарештований 29 серп-
ня 1936 р. і ухвалою особливої наради при 
НКвС від 23 грудня 1936 р. за к.-р. терорис-
тичну діяльність позбавлений волі на 5 років. 
Термін покарання відбував у воркутинському 
відділенні Ухтпечтабу. звільнений з-під варти 
20 квітня 1943 р.

сіРенко петро петрович, народився 
1908 р. у с. веселе Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач від-
ділу хімічно-машинобудівного тресту. за-
арештований 20 липня 1935 р. за злочинне 
ставлення до зберігання партгосподарства під 
час роботи у Дзержинському райкомі Кп(б)
У м. Харкова, у результаті чого мала місце 
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крадіжка партдокументів (ст. 97 КК УСРР), 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 жовтня 1935 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував в Ухтіжемтабі у сел. Чиб’ю 
Комі Автономної обл. Реабілітований 2 черв-
ня 1956 р.

сіРик григорій ілліч, народився 1891 р. 
у с. велика Данилівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. велика Данилів-
ка Харківської приміської зони. Фотограф ка-
си взаємодопомоги. заарештований 4 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію та участь у неле-
гальних релігійних зборах (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 7 червня 1937 р. за к.-р. сек-
тантську діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 28 вересня 1956 р.

сіРик лук’ян григорович, народив-
ся 1890 р. у с. Чирківка Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. піски 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Рахівник 
Ізюмського бурякорадгоспу. заарештований 
15 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію та дискре-
дитацію заходів рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 березня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 542 КК УРСР) засу-
джений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Реабіліто-
ваний 11 березня 1990 р.

сіРик михайло іванович, народився 
1902 р. у с. Лука Сумського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1937 р. член вКп(б). проживав 
у м. Лубни Лубнівського р-ну Харківської обл. 
безробітний, у минулому начальник Тростя-
нецького Рв РСМ. заарештований 10 липня 
1937 р. як член антирад. терористичної ор-
ганізації (статті 5411, 548 КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 13 березня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти.

сіРко іван миколайович, народися 
1900 р. у с. Кинашів провінції Східна Галичи-
на Австро-Угорської імперії. Українець, із се-
лян, освіта неповна середня, у 1919—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
групи Укрдіпроводу при Держплані УСРР. 
заарештований 7 листопада 1934 р. як член 
УвО (ст. 5411 КК УСРР), 17 листопада 1934 р. 
направлений до Києва у розпорядження УДб 
НКвС УСРР. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 26 квітня 1935 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 

відбував в Ухтпечтабі у сел. печора Комі 
автономної обл. після звільнення проживав 
в Архангельській обл., працював у приозер-
ному ліспромгоспі. заарештований 22 березня 
1938 р. за ст. 586 КК РРФСР і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 3 вересня 
1938 р. (статті 586, 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у с. Нироб Молотовської 
обл. заарештований у січні 1950 р. і ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 19 квіт-
ня 1950 р. висланий на поселення до Красно-
ярського краю. звільнений у 1954 р., виїхав 
до м. більшівці Станіславської обл. Реабілі-
тований 30 жовтня 1955 р. і 26 лютого 1957 р.

сіРоУс іван кузьмич, народився 1911 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, соціальне походження не-
відоме, освіта вища, позапарт., у минулому 
член вЛКСМ. Служив у м. Одеса Одесь-
кої обл. [Курсант школи стройових старшин 
берегової охорони Чорноморського флоту]. 
заарештований 3 лютого 1935 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито вій-
ськовим прокурором Чорноморського флоту 
14 квітня 1935 р. (ст. 4 п. 5 КпК УСРР).

сіРоштан трохим семенович, народив-
ся 1897 р. у с. Кирилівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кирилів-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ст. Куп’янськ-Сорт. Донецької залізниці. 
заарештований 29 липня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та проникнення на роботу на заліз-
ничний транспорт за фальшивими докумен-
тами (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 17 серпня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у в’яттабі на станціях Кочкома, Сосновець 
Кіровської залізниці. помер 20 травня 1942 р. 
Реабілітований 14 червня 1989 р.

сіЧкаР костянтин артемович, народився 
1902 р. у с. Таганаш Таврійської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. вагар ст. Харків-Тов. півд. 
залізниці. заарештований 20 липня 1937 р. 
як член к.-р. терористичної організації (статті 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 лютого 1957 р.

скаЗинська-кУпЧинська софія 
тадеївна, народилася 1903 р. у с. Дорошів по-
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дільської губ. Українка, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживала у Харкові. Учи-
телька польської СШ № 24. заарештована 9 бе-
резня 1935 р. за шпигунство (ст. 543 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 серпня 1935 р. позбавлена волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітована 26 червня 1989 р.

скакУнов григорій єгорович, народив-
ся 1878 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, неписьмен., позапарт. Швець 
універмагу № 1. заарештований 15 червня 
1937 р. за к.-р. профашистську троцькістську 
агітацію (статті 548, 5410 ч. 1 через ст. 17 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 березня 1966 р.

сквоЗняков семен федорович, наро-
дився 1890 р. у с. Тавежня Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, з тор-
говців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кам’яна Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник сільспоживтовариства. за-
арештований 21 березня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
20 грудня 1963 р.

сквоРцов марко анатолійович, наро-
дився 1912 р. у м. Нижній Новгород Нижего-
родської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, позапарт. Курсант 53-го залізнично-
го полку НКвС. заарештований 26 серпня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і військовим трибуналом прикордон-
ної та внутрішньої охорони УСРР по Харків-
ській обл. 14 жовтня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін по-
карання відбував у сел. воркута Комі АРСР. 
Реабілітований 24 травня 1994 р.

скиба костянтин євдокимович, наро-
дився 1915 р. у м. Чугуїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, у 1932—1935 рр. член вЛКСМ. 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ХТз. заарештований 
28 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 22 
жовтня 1935 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
у Ухтпечтабі. Реабілітований 29 грудня 1962 р.

скиба микола євдокимович, народився 
1910 р. у с. Келеберда Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. член 

вКп(б). проживав у Харкові. Робітник Хпз. 
заарештований 26 квітня 1936 р. за к.-р. про-
паганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 28 жовтня 
1936 р. Спв УДб ХОУ НКвС матеріали спра-
ви відокремлено, рішення в справі відсутнє.

скиба онисій степанович, народився 
1910 р. у с. просяне валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мануйло-
ве Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Тракторист МТС. заарештований 26 вересня 
1936 р. за підпал колгоспного хліба (ст. 75 ч. 3 
КК УСРР), справу не завершено.

скиба степан іванович, народився 
1902 р. на хут. Дисківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дисківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Серп і молот». У 1929 р. майно част-
ково конфісковано. заарештований 1 лип-
ня 1937 р. як член к.-р. організації (ст. 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 7 травня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
1 рік 9 місяців позбавлення волі з обмежен-
ням прав на 2 роки. Реабілітований 7 грудня 
1993 р.

скиРта григорович іванович, народився 
1920 р. у с. вербівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вербівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». заарештований 
10 лютого 1937 р. за підготовку теракту і по-
шкодження держмайна з к.-р. метою, участь 
в антирад. організації (статті 548 і 549 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 23 липня 1937 р. виправда-
ний. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 23 грудня 1937 р. вирок ска-
совано, справу направлено на дослідування. 
Справу закрито балаклійським Рв НКвС 
24 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

скиРта іван григорович, народився 
1919 р. у с. вербівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вербівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». заарештований 
15 лютого 1937 р. за підготовку теракту і по-
шкодження держмайна з к.-р. метою, участь 
в антирад. організації (статті 548 і 549 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 23 липня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки позбав-
лення волі з пораженням у правах на 2 роки, 
за статтями 548 і 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР виправданий. Термін покарання від-
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бував у волготабі у м. Рибінськ Ярославської 
обл. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 23 грудня 1937 р. вирок ска-
совано, справу направлено на дослідування. 
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 23 липня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

скитенко віктор ілліч, народився 
1908 р. у с. високе Грайворонського пов. Кур-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Студент ХЕТІ. заарештований 
9 жовтня 1934 р. як автор к.-р. листівки та збе-
рігання з к.-р. метою різних бланків з печат-
ками (статті 5411, 548 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 14-го стріл. корпусу 1 січня 1935 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 1 січня 1935 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 лютого 1990 р.

скляР григорій демидович, народився 
1899 р. у с. Кочубеївка полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кочубе-
ївка Чутівського р-ну Харківської обл. Се-
зонний робітник. заарештований 3 жовтня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 28 лютого 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

скляР олександр кирилович, народив-
ся 1914 р. у с. Івановка Омського пов. Ак-
молінської обл. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. водяне 
близнюківського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник колгоспу ім. 1 травня. заарештованим не 
був, під слідством близнюківського Рв НКвС 
з 20 березня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 67 КК УСРР). Нарсудом близнюківського 
р-ну 11 квітня 1935 р. (ст. 67 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі. Хар-
ківським облсудом 20 травня 1935 р. злочин 
перекваліфіковано на ст. 5410 ч. 1 КК УСРР. 
Реабілітований 17 листопада 1989 р.

скляРенко михайло олексійович, на-
родився 1892 р. у с. Межиріч Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1929 р. про-
живав у Харкові. помічник директора з гос-
подарської частини студентського гуртожитку 
«Гігант». заарештований 19 січня 1935 р. як 
член к.-р. фашистської диверсійної організа-
ції (статті 5411, 548 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 7 вересня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

скляРенко никифор якович, наро-
дився 1903 р. у с. Межиріч Лебединського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у ми-
нулому член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. Технік промбудроекту. заарештований 
5 грудня 1934 р. як член к.-р. терористичного 
угруповання (ст. 548 КК УСРР) і військовим 
трибуналом КвО 24 липня 1935 р. (статті 
5411, 542, 548, 549, 5410 КК УСРР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний [24 липня 1935 р. у Харкові]. 
Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

скляРенко федір прокопович, наро-
дився 1883 р. у с. пархомівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. пархомівка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. бригадир пархомівського рад-
госпу. заарештований 10 жовтня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 11 лютого 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
22 липня 1994 р.

скляРов віктор сидорович, народив-
ся 1900 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з кустарів, освіта початкова, партійність неві-
дома. Робітник південмонтажбуду. заарешто-
ваний 29 квітня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 28 липня 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 7 бе-
резня 1994 р.

скобликов олександр семенович, на-
родився 1880 р. у с. павлівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. бригадир колгоспу ім. Карла Маркса. 
заарештований 24 липня 1935 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито Спв 
УДб ХОУ НКвС 20 жовтня 1935 р. (ст. 197 
КпК УСРР).

скобло самуїл давидович, народився 
1895 р. у м. Люгавичі [Гродненської] губ. 
єврей, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Кравець артілі 
ім. 13-річчя жовтня. заарештований 7 квітня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 серпня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у сел. 
воркута Комі АРСР. Реабілітований 23 берез-
ня 1989 р.

сколаЖабський (сколожабко) ми-
кола хомич, народився 1882 р. і проживав 
у Харкові. Українець, з робітників, освіта 



549Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 07.1934 по 07.1937

початкова, позапарт. Робітник заводу «Черво-
ний хімік». заарештований 22 вересня 1936 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію, антисемітизм 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 20 січня 1937 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. помер 2 черв-
ня 1942 р. Реабілітований 22 липня 1994 р.

скопин григорій іванович, народився 
1900 р. у с. Курулька Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пашкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю. У 1936 р. з місць за-
слання втік. заарештований 30 липня 1937 р. 
за к. р. агітацію та втечу з місця заслання 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
7 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 квітня 1989 р.

скоРик прокіп іванович, народився 
1905 р. у с. Артемівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., член вЛКСМ 
з 1924 р., у 1928—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Студент ХЕТІ. У 1933 р. пів 
слідством Спв ХОв ДпУ за антирад. висту-
пи. заарештований 24 червня 1936 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 лис-
топада 1936 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у Сибтабі. 
Реабілітований 26 квітня 1989 р.

скоРоплет павло Родіонович, наро-
дився 1909 р. у с. Одрадне Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у Далекосхід-
ному краї. Червоноармієць 1-ї окремої до-
рожньо-будівельної бригади. заарештований 
6 вересня 1935 р. за антирад. агітацію та 
примушення свого командира до порушення 
службових обов’язків (статті 5810, 1934 п. «б» 
КК РСФРР) і військовим трибуналом вій-
ськово-будівельних і дорожньо-будівельних 
частин НКТп і ЦДп 9 жовтня 1935 р. (статті 
58 ч. 1, 1933 п. «б» КК РСФРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ. Розстріляний 
за ухвалою трійки УНКвС по Далекосхідно-
му краю від 4 березня 1938 р. Місце та дата 
розстрілу невідомі. Реабілітований 22 травня 
1997 р.

скоРоходов микола степанович, на-
родився 1913 р. у с. піщане вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. пі-

щане Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. Розкуркулений. за-
арештований 31 липня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 квітня 1989 р.

скотников михайло дмитрович, наро-
дився 1896 р. у с. Головчино Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХТГз. заарештований 8 березня 
1937 р. як член к.-р. диверсійної організації 
(статті 544, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Хаба-
ровському краї, де помер [11 жовтня 1944 р.]. 
Реабілітований 29 травня 1956 р.

скРинник петро григорович, наро-
дився 1886 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер територіального Управління півд. 
залізниці. заарештований 6 лютого 1937 р. за 
к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці в спецскладі 14 жовтня 
1937 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував на Колимі. помер 
1959 р. [у Харкові]. Реабілітований 17 липня 
1964 р.

скРипка опанас степанович, народив-
ся 1886 р. у с. Старобогданівка Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник 5-ї буддільниці ст. Лозова півд. 
залізниці. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 29 липня 1937 р. як виходець з кур-
кульської родини та к.-р. настрої (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1958 р.

скРипка петро іванович, народився 
1900 р. Довгалівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Довгалівка 
Савинського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 1 травня 1935 р. 
за к.-р. релігійну агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 вересня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у Сиб-
табі. На 1989 р. проживав у с. залиман бала-
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клійського р-ну Харківської обл. Реабілітова-
ний 26 червня 1989 р.

скРипко томас карлович (хома хар-
лампійович), народився 1885 р. у с. Лиман 
вовчанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта незакінчена вища, у 1918—
1937 рр. член вКп(б). проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Управитель 
Лозівського відділення Держбанку. заарешто-
ваний 13 липня 1937 р. як член к.-р. шпигун-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 15 березня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

скРипник леонтій іванович, народився 
1878 р. у с. Левківка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Левківка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний жовтень». заарештований 28 лютого 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 8 травня 1935 р. засу-
джений на 3 роки позбавлення волі у відда-
лених вТТ. Реабілітований 19 серпня 1994 р.

скРипник максим іовович, народився 
1882 р. у с. Каховка перекопського пов. Тав-
рійської губ. Українець, соціальне походжен-
ня невідоме, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Гнидівка Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Машиніст депо ст. Ізюм Донецької 
залізниці. заарештований 5 листопада 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лін-
судом Донецької залізниці 4 квітня 1937 р. 
засуджений на 8 років тюремного ув’язнення 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 24 травня 1961 р.

скРипняк михайло омелянович, наро-
дився 1903 р. у с. євстратівка Острогозького 
пов. воронезької губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Економіст-планувальник харків-
ської контори Нікельоловозбуту. заарештова-
ний 11 червня 1937 р. за керівництво підпіль-
ною к.-р. диверсійною організацією (статті 
548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 серпня 1937 р. 
як члену к.-р. організації винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1958 р.

скУбай іван павлович, народився 
1917 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник тресту «Електромережа». заарешто-
ваний 10 січня 1935 р. за антирад. агітацію та 
прояви терористичних тенденцій (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 26 червня 1935 р. за к.-р. агітацію 

позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 20 листопада 1989 р.

скУбаков павло григорович, народив-
ся 1888 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. бригадир 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 16 жовтня 1936 р. як член 
троцькістського к.-р. угруповання, підривну 
шкідницьку діяльність на транспорті (статті 
5411, 5630 п. «а» КК УСРР) і лінсудом півд. за-
лізниці 30 серпня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

скУРидин володимир іванович, наро-
дився 1885 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із купців, освіта вища, позапарт. юрискон-
сульт спиртотресту. заарештований 9 грудня 
1934 р. за прояви терористичних тенденцій 
(ст. 548 КК УСРР) і військовим трибуналом 
14-го стріл. корпусу ХвО 23 вересня 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) позбавлений волі 
у вТТ на 2,5 роки з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 12 травня 1992 р.

слабоспицький костянтин тим-
офійович, народився 1892 р. у с. Тростянець 
Охтирського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Тростянець Тростянецького р-ну 
Харківської обл. Робітник. заарештованим не 
був, під слідством Тростянецького Рв НКвС 
з 2 квітня 1936 р. за статтями 67, 5410 ч. 1 
КК УСРР і Харківським облсудом 7 червня 
1936 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину.

славек франц людвігович, народився 
1895 р. у м. вержбник Радомської губ. по-
ляк, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1932—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник електропідстанції ст. 
Харків-Левада півд. залізниці. заарештова-
ний 16 червня 1937 р. за зв’язок з троцькіс-
тами і польськими шпигунами та шкідництво 
на транспорті (статті 546 через ст. 18, 547 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 26 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 3 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 15 листопа-
да 1957 р.

славУтський наум ісакович (ісайо-
вич), народився 1911 р. у м. золотоноша зо-
лотоніського пов. полтавської губ. єврей, 
з торговців, освіта середня, позапарт., у 1931—
1933 рр. член вЛКСМ. Служив у м. вовчанськ 
вовчанського р-ну Харківської обл. Коман-
дир відділення 124-го арт. полку. заарештова-
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ний 25 жовтня 1935 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і військовим три-
буналом 14-го стріл. корпусу 8 січня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі. Термін покарання відбував 
у волготабі у м. Рибінськ Ярославської обл. 
Реабілітований 8 березня 1958 р.

сласк герман карлович, народився 
1894 р. у м. Гродно Гродненської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1920 рр. член компартії Німеччини, 
у 1920—1933 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач майстерні санітарної бу-
дівельної контори. заарештований 26 серпня 
1936 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 червня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 1 липня 1989 р.

сластихін сергій іванович, народився 
1892 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Економіст автопарку Сантресту. зааре-
штований 17 січня 1935 р. за підготовку вбив-
ства керівників партії та уряду та антирад. агі-
тацію (статті 548 через ст. 18, 5410 КК УСРР), 
справу закрито Ов УДб ХОУ НКвС 15 берез-
ня 1936 р. через стан психічного здоров’я під-
слідного. помер 11 лютого 1943 р. у Харкові.

сластієнко йосип герасимович, наро-
дився 1886 р. у с. Сосипатівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Со-
сипатівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Косіора. заарештований 
26 березня 1937 р. за антирад. настрої та під-
ривну роботу проти колгоспів (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
10 вересня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 22 липня 1994 р.

слаУта володимир олександрович, на-
родився 1871 р. у привіслянському краї Ро-
сійської імперії. білорус, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Священик. У 1921 і 1923 рр. перебував на 
засланні за к.-р. діяльність. заарештований 
26 квітня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 19 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 5 лютого 
1957 р.

следЗин адам антонович, народився 
1884 р. у с. верець Келецької губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник вагонного депо ст. 

Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештований 
29 червня 1937 р. за антирад. настрої та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР і прокурора СРСР 14 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
14 грудня 1957 р.

слиЗь олексій петрович, народився 
1904 р. у м. Кобеляки Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт., до 1927 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник ХЕМз. заарештований 26 липня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 27 листопада 1936 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі у сел. 
Чиб’ю Комі АСРР. На 1941 р. проживав 
у м. полтава полтавської обл. Робітник за-
воду № 456. заарештований 26 червня 1941 р. 
за антирад. агітацію і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 квітня 1943 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. помер 5 липня 1942 р. у вТК № 1 
у м. Казань Татарської АРСР. Реабілітований 
23 березня 1962 р.

слинько василь григорович, народив-
ся 1890 р. у с. Рябушки Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, соціальне похо-
дження невідоме, освіта початкова, позапарт. 
проживав у радгоспі «перемога» у вовчан-
ському р-ні Харківської обл. пасічник рад-
госпу «перемога». заарештований 5 червня 
1935 р. як член к.-р. угруповання (ст. 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 5 берез-
ня 1936 р. (статті 97, 99, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у Магаданській 
обл. Реабілітований 9 жовтня 1992 р.

слобідський лазар Зельманович, на-
родився 1911 р. у м. золотоноша золотонісь-
кого пов. полтавської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1931—1934 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Обліковець заводу «пластмас». за-
арештований 8 вересня 1935 р. як член к.-р. 
угруповання та антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 22 листопада 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував у Картабі. Реабілітований 
11 березня 1990 р.

слободян іван миколайович, наро-
дився 1894 р. у с. Глібів [Львівського пов.] 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
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імперії. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1918—1923 рр. член компартії 
США, у 1926—1931 рр. член компартії Кана-
ди. проживав у Харкові. завідувач майстерні 
точних приладів центральної лабораторії ХТз. 
заарештований 29 травня 1936 р. за українські 
націоналістично-фашистські переконання та 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 20 жовтня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Термін покаран-
ня відбував у Томасинтабі. після звільнення 
з-під варти проживав у м. Рязань Рязанської 
обл. заарештований 16 грудня 1947 р. за ан-
тирад. діяльність і порушення паспортного 
режиму і ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 15 травня 1948 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 8 років. На 
1960 р. проживав у м. Тернопіль Тернопіль-
ської обл. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

слонов антон михайлович, народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
авторемонтного заводу «Хартранс». заарешто-
ваний 9 березня 1935 р. за антирад. агіта-
цію та зберігання зброї (статті 5410, 196 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 червня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УСРР) засуджений на 7 років позбавлення во-
лі у віддалених вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. після звільнення з-під варти прожи-
вав у м. Мікунь Комі АРСР. Реабілітований 
29 грудня 1992 р.

слюсаРев федір георгійович, народив-
ся 1883 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Харківського медичного товариства. зааре-
штований 4 вересня 1936 р. за участь у не-
легальних нарадах пресвітерів і проповідників 
адвентистів сьомого дня та антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 7 червня 
1937 р. за к.-р. сектантську діяльність пере-
даний під гласний нагляд органів НКвС за 
місцем проживання на 1 рік. Реабілітований 
28 вересня 1956 р.

сляднєв йосип лаврентійович, наро-
дився 1915 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черво-
ний Донець балаклійського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний Донець». за-
арештованим не був, під слідством балаклій-
ського Рв НКвС з 4 січня 1935 р. за антирад. 
вислови (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-

єю Харківського облсуду 17 лютого 1935 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ. 
Термін покарання відбував у с.-г. колонії ім. 
полякова у м. Херсон Одеської обл. звільне-
ний умовно-достроково 15 липня 1936 р. за 
ухвалою спецколегії Харківського облсуду від 
9 липня 1936 р.

смагін герасим павлович, народився 
1884 р. у с. петрівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Тесля 
за наймом. У 1929 р. за ст. 5410 КК УСРР за-
суджений на 2 роки позбавлення волі. Термін 
покарання відбував у Лубнівському бупрі. 
заарештований 8 січня 1937 р. за антирад. 
розмови серед пасажирів на ст. Ізюм і лінсу-
дом Донецької залізниці 25 березня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. помер в Орлово-Розовському вТТ, 
дата смерті невідома. Реабілітований 24 лис-
топада 1992 р.

сметанін олександр євдокимович, на-
родився 1907 р. у с. Іллінка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник ІпРз. за-
арештований 19 липня 1936 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсу-
дом північно-Донецької залізниці 19 червня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 5 липня 1956 р.

сметинов петро купріянович, див. 
БОÐÌАТ (Сìåòèíîâ) Ïåòðî Êóïð³ÿíîâèч

смиРнов андрій семенович (гер-
ман едуард семенович), народився 1904 р. 
у с. бржизани Тернопільського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
єврей, із службовців, освіта вища, у 1921—
1922 рр. член КпзУ, у 1922—1927 рр. член 
компартії Австрії, член КпзУ з 1927 р. про-
живав у Харкові. Інженер-економіст Діпрома-
шу. заарештований 29 квітня 1937 р. як член 
к.-р. організації ОУН-УвО та розвідувальну 
роботу (ст. 546 КК УРСР) і за розпоряджен-
ням наркома внутрішніх справ УРСР І. М. 
Леплевського від 31 серпня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
затверджений до розстрілу. Розстріляний 
3 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
28 листопада 1989 р.

смиРнов валентин олександрович, на-
родився 1912 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
із службовців, освіта середня, член вЛКСМ 
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з 1932 р. Служив у м. Чугуїв Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Молодший командир 1-го 
дивізіону 137-го арт. полку. заарештований 
25 червня 1937 р. за антирад. агітацію (статті 
5410, 5411 КК УРСР). військовим трибуналом 
14-го стріл. корпусу ХвО 26 вересня 1937 р. за 
ст. 548 через ст. 17 КК УРСР справу виділено 
в окреме провадження. військовим трибу-
налом ХвО 25 січня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 4 роки, а за 
ст. 548 через ст. 17 КК УРСР виправданий. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 14 серпня 1990 р.

смиРнов євген леонідович, народився 
1901 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
Економіст Харківського протезного заводу. 
заарештований 10 травня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 1 липня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 10 березня 1992 р.

смиРнов костянтин іванович, наро-
дився 1910 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у Далекосхід-
ному краї. Червоноармієць 1-ї окремої до-
рожньо-будівельної бригади. заарештований 
22 серпня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 КК 
РСФРР) і військовим трибуналом військово-
будівельних і дорожньо будівельних частин 
НКШС 8 жовтня 1935 р. (ст. 5810 ч. 1 КК 
РСФРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 19 грудня 1996 р.

смиРнов олександр якович, народив-
ся 1896 р. у с. Родіоново [борисоглєбського] 
пов. Ярославської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта вища, у 1917—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Дніпропетровськ Дніпропе-
тровської обл. завідувач гаражу тресту «Дні-
пропаливо». заарештований 22 квітня 1937 р. 
як член к.-р. організації правих, шкідницьку 
роботу і підготовку терактів (статті 5411, 547, 
548 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 7 вересня 1937 р. (статті 547, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 
26 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
19 березня 1958 р.

смілянський мейєр мойсейович, на-
родився 1900 р. у м. єлисаветград єлиса-
ветградського пов. Херсонської губ. єврей, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у ми-
нулому член вКп(б). проживав у Харкові. 
Інженер-конструктор ХТз. заарештований 
20 липня 1937 р. як троцькіст, який проводив 

шкідницьку роботу (ст. 547 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 17 жовтня 1938 р. (ст. 99 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ, матеріали справи щодо обви-
нувачення за ст. 5410 КК УРСР відокремлено 
в окреме провадження і направлено на до-
слідування. Справу не завершено. Реабіліто-
ваний 9 листопада 1992 р.

смолін павло андрійович, народився 
1896 р. на ст. Тосно Санкт-петербурзької 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1919—1921 рр. член РКп(б), 
1924—1935 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник УНДІвуглехім. заарештований 
24 червня 1936 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 серпня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у Котластабі, печортабі. помер 16 лю-
того 1944 р. у воркуттабі. Реабілітований 
28 листопада 1958 р.

смоляков микола гнатович, народив-
ся 1912 р. у Москві. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. Служив у Хар-
кові. Червоноармієць 164-го полку НКвС. 
заарештований 9 грудня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом прикордонної і внутрішньої 
охорони УСРР по Харківській обл. 20 грудня 
1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення волі 
у вТТ. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі. Реабілітований 25 листопада 1991 р.

смоРовоЗ олексій андрійович, див. 
ДОÐОШЕНÊО (Сìîðîâîç) Олåêñ³й Аíäð³йîâèч.

смоРодинський микола васильо-
вич, народився 1897[9] р. у м. Черкаси Чер-
каського пов. Київської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта невідома, позапарт. проживав 
на [ст. Гомель білоруської залізниці]. Началь-
ник адміністративного відділу білоруської за-
лізниці. заарештований 17 березня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 21 груд-
ня 1937 р. засуджений на 15 років позбавлен-
ня волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Ухвалою пленуму верховного Суду СРСР від 
8 лютого 1940 р. вирок скасовано, справу на-
правлено на дослідування за обвинуваченням 
у незаконному використанні державних ко-
штів. Рішення в справі відсутнє. звільнений 
з-під варти в січні 1944 р.

смоЧек андрій герасимович, народився 
1901 р. у с. Нараїв Дубнівського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1929—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Агент з постачання ди-
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тячого містечка ім. петровського у с. Дер-
гачі Дергачівського р-ну Харківської обл. 
заарештований 8 квітня 1937 р. як член по-
встанської організації, шпигунство на користь 
польщі та шкідництво (статті 546, 547, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про ростріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 січня 1958 р.

смоЧек іван герасимович, народився 
1891 р. у с. Нараїв Дубнівського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав на ст. Гоголеве півд. залізниці. 
Директор радгоспу «Червоний стрілець». за-
арештований 17 червня 1936 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 544 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
25 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
17 травня 1938 р. Реабілітований 29 квітня 
1989 р. і 24 серпня 1964 р.

снігУР микола іванович, народився 
1912 р. у стан. Гостагаївська Кубанської обл. 
Українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Учитель СШ. зааре-
штований 17 грудня 1934 р. за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при від 15 травня 1935 р. як член к.-р. 
троцькістського угруповання позбавлений во-
лі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі. Реабілітований 6 вересня 1957 р.

снісаР григорій андрійович, народився 
1885 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Хатнє вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Сторож великобурлуць-
кого держлісництва. заарештований 29 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 травня 1968 р.

сновида петро пилипович, народився 
1885 р. на хут. Кущівка [зміївського] пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 20 грудня 
1934 р. за терористичні наміри (ст. 548 КК 
УСРР), справу закрито Харківської облпро-
куратурою 28 березня 1935 р. за відсутності 
у справі матеріалів, що компрометують.

снопенко дмитро Романович, наро-
дився 1906 р. у с. верхнє бахмутського пов. 

Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт., у 1929—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у м. великий Токмак 
великотокмацького р-ну Дніпропетровської 
обл. Конструктор головного конструктор-
ського бюро заводу ім. Кірова. заарештований 
21 серпня 1936 р. як член антирад. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 21 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою спецколегії верховного 
Суду УРСР від 19 грудня 1937 р. вирок ска-
совано, справу направлено на новий судовий 
розгляд. підготовчим засіданням спецколегії 
Харківського облсуду 20 лютого 1938 р. запо-
біжний захід замінено на підписку про неви-
їзд. Харківським облсудом 20 травня 1939 р. 
виправданий. Реабілітований 11 січня 1993 р.

собода антон парамонович, народився 
1916 р. на хут. підвисокий зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, член вЛКСМ з 1934 р. проживав на 
хут. підвисокий Савинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «перемога». заарештова-
ний 7 квітня 1935 р. за те, що розірвав портрет 
т. Крупської та плакат з фотографіями членів 
політбюро ЦК вКп(б) (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 вересня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

соболевський георгій олександро-
вич, народився 1904 р. у м. Тамбов Тамбов-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт., до 1935 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. заступник ди-
ректора УНДІвуглехім. заарештований 8 квіт-
ня 1935 р. як член троцькістської організації 
та к.-р. діяльність (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 7 вересня 1935 р. висланий 
до Оренбурзької обл. на 3 роки. Реабілітова-
ний 5 березня 1997 р.

соболєв андрій федорович, народив-
ся 1906 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1929—1935 рр. член вКп(б). Робіт-
ник 2-ї тютюнової фабрики. заарештований 
28 лютого 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
опозиції (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 20 квітня 1936 р. за браком 
доказів.

соболєв олександр дмитрович, наро-
дився 1885 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з торговців, освіта незакінчена середня, поза-
парт. бухгалтер матеріально-господарського 
обліку ст. Харків-Тов. півд. залізниці. зааре-
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штований 11 березня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
поширення провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 13 черв-
ня 1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 19 травня 1995 р.

соболєв семен Родіонович, народив-
ся 1888 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексі-
ївка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. Розкуркулений. зааре-
штований 28 квітня 1935 р. за провокаційні 
розмови (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 23 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 16 червня 1993 р.

соболь цецілія абрамівна, народилася 
1901 р. у м. Умань Уманського пов. Київської 
губ. єврейка, із службовців, освіта середня, 
позапарт., у 1920—1923 рр. член вКп(б). 
проживала у Харкові. Учителька курсів при 
Харківській макаронній фабриці. Ухвалою 
особливої наради при колегії ОДпУ від 
23 квітня 1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) вислана 
до Сибіру на 3 роки, а ухвалою від 3 люто-
го 1930 р. дозволено вільне проживання по 
СРСР. заарештована 31 травня 1935 р. за 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 вересня 1935 р. позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Реабілітована 23 грудня 1960 р.

сова феодосій петрович, народився 
1889 р. у с. білики Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. білики 
Кобеляцького р-ну Харківської обл. Стрі-
лочник депо ст. Кременчук півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством Оп 
Тв ГУДб НКвС ст. Кременчук з 4 серпня 
1935 р. за шкідництво на залізниці (ст. 5630 
КК УСРР), справу закрито транспортною 
прокуратурою Кременчуцької дільниці півд. 
залізниці 9 вересня 1935 р. за недоцільності 
притягнення до кримінальної відповідальнос-
ті (ст. 5 КпК УСРР).

соЗоненко архип семенович, наро-
дився 1882 р. у с. Головчино Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Ско-
роходове півд. залізниці. бухгалтер Артемів-
ського цукрозаводу. заарештований 6 березня 
1937 р. як член к.-р. диверсійної організації 
на залізниці (статті 544, 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 вересня 1937 р. позбавле-

ний волі у вТТ на 10 років. помер 19 січня 
1938 р. у місцях увязнення. Реабілітований 
29 травня 1956 р.

соЗоненко макар титович, народив-
ся 1872 р. у с. Головчино Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань золочівського р-ну Харківської обл. 
продавець пива на ст. Нова баварія півд. за-
лізниці. Ухвалою особливої наради при ОДпУ 
від 17 травня 1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) ви-
сланий до Казахстану на 3 роки. заарештова-
ний 13 березня 1937 р. як член к.-р. диверсій-
ній організації на залізниці (статті 544, 549, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 29 травня 1956 р. і 10 вересня 1994 р.

сокиРЧенко дмитро нифонтович, на-
родився 1906 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта незакінчена вища, 
позапарт., у минулому член вЛКСМ. Рахів-
ник ХКз ім. петровського. заарештований 
9 лютого 1936 р. за. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 20 березня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабіліто-
ваний 19 травня 1995 р.

соколенко григорій самійлович, на-
родився 1900 р. у с. Катеринівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник 30-го держмлину. за-
арештований 24 липня 1935 р. за шкідництво 
(статті 20, 754 КК УСРР), 27 липня 1935 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито Красноградською райпро-
куратурою 20 грудня 1935 р. (ст. 5 КпК УСРР).

соколенко микита якович, наро-
дився 1909 р. у с. Княже валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХпРз. заарештований 7 червня 
1937 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 липня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Ухвалою Найвищого Суду УРСР від 
13 вересня 1937 р. вирок скасовано з негай-
ним звільненням з-під варти.

соколенко федір григорович, наро-
дився 1895 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
вища, позапарт. проживав у с. Черемушне 
валківського р-ну Харківської обл. Селя-
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нин-одноосібник. заарештований 29 червня 
1936 р. за антирад. агітацію, антисемітські по-
гляди та погрози директору експерименталь-
ної станції (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 29 жовтня 1936 р. (статті 42, 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. Роз-
стріляний 29 січня 1938 р. у с. Нова Ухтарка 
Комі АРСР за ухвалою трійки УНКвС по 
Архангельській обл. від 21 грудня 1937 р. Реа-
білітований 11 березня 1990 р.

соколов аркадій васильович, народив-
ся 1905 р. у м. Сормово Нижегородської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта вища, поза-
парт., у минулому член вЛКСМ. проживав 
у сел. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. Начальник цеху № 12 ДАРДз № 2. 
заарештований 6 вересня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської групи та шкідницьку роботу 
(статті 547, 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 27 січня 1937 р. (статті 547, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки 
з конфіскацією майна. постановою президії 
верховного Суду від 18 листопада 1955 р. об-
винувачення за ст. 5411 КК УРСР припинено, 
а за ст. 547 КК УРСР перекваліфіковано на 
ст. 99 КК УРСР зі зменшенням покарання 
до 3 років позбавлення волі і виключенням 
з вироку конфіскації майна. На підставі Указу 
президії верховної Ради СРСР «про ам-
ністію...» від 27 березня 1953 р. вважається 
таким, що не має судимості. Реабілітований 
24 травня 1961 р.

соколов іван левович, народився 
1884 р. у с. Костино Московської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. вишивальник артілі 
«вишивальниця». заарештований 22 листопа-
да 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
5 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 8 грудня 1993 р.

солимЧУк Роман петрович, народив-
ся 1901 р. у с. Синове Рівненського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, у 1928—1930 рр. член партії 
«Сільроб», з 1930 р. член КпзУ. проживав 
у с. Синове волинського воєводства, поль-
ща. бухгалтер кооперативу. заарештований 
7 травня 1935 р. Славутським прикордонним 
загоном НКвС за нелегальний перетин держ-
кордону з польщі до СРСР (ст. 80 КК УСРР), 
справу закрито Ов УДб НКвС УСРР та КвО 
1 серпня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР) та 

направлено для розселення до Казахстану. 
проживав у с. Каскелен Каскеленського р-ну 
Алма-Атинської обл. працював агрономом. 
заарештований 15 квітня 1937 р. за статтями 
586, 5810 КК РРФСР і трійкою УНКвС по Ка-
захській РСР 21 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Дата та місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

соловей іван прокопович, народився 
1898 р. у с. Рудівка прилуцького пов. полтав-
ської губ. Українець, з робітників, освіта не-
закінчена вища, у 1918—1920 рр. член УКп, 
член вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. 
завідувач відділу народної освіти Харківсько-
го міськвиконкому. заарештований 18 січня 
1937 р. як член к.-р. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), для подальшого 
слідства направлений до Києва у розпоря-
дження УДб НКвС УРСР. військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 15 липня 1937 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 15 липня 1937 р. у Києві. Реабі-
літований 15 лютого 1958 р.

соловей митрофан корнійович, наро-
дився 1895 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. бо-
годухів богодухівського р-ну. Харківської 
обл. Робітник вагонного депо ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. У 1930 р. як син куркуля, 
який служив у білих, позбавлений виборчих 
прав. заарештований 23 листопада 1935 р. 
за антирад. настрої, приховання соціального 
походження (статті 5413, 180 ч. 2 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 26 січня 1936 р. 
засуджений на 6 років тюремного ув’язнення 
з обмеженнями прав на 3 роки. Ухвалою тран-
спортної колегії верховного Суду СРСР від 
19 березня 1936 р. з вироку виключена ст. 5413 
КК УСРР, термін покарання зменшено до 
3 років позбавлення волі. помер у 1989 р. 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 28 серпня 1992 р.

соловей Роман леонтійович, народився 
1913 р. у с. павлівка звенигородського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, з 1929 р. член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Студент ХпІ. заарештований 
20 жовтня 1934 р. як член к.-р. групи та участь 
у підготовці теракту проти вождів партії та 
уряду (статті 548, 5411 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 19 квітня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 68 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ з обме-
женням прав на 5 років. 9 лютого 1936 р. втік 
з місць ув’язнення Читинської обл. помер 
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27 травня 1957 р., місце смерті невідоме. Реа-
білітований 12 вересня 1991 р.

соловйов сергій георгійович, наро-
дився 1894 р. у стан. Мечетинська області 
війська Донського. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1921—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. працівник на 
будівництві Хпз. заарештований 23 червня 
1936 р. за к.-р. антипартійну діяльність троць-
кістського характеру (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 листопада 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Розстріляний 8 травня 1938 р. у м. Магадан 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
23 квітня 1938 р. Реабілітований 23 жовтня 
і 12 грудня 1959 р.

соловйов федір іванович, народився 
1892 р. у с. Рогозино Мамадиського пов. Ка-
занської губ. Росіянин, із селян, освіта неза-
кінчена вища, у 1917—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор заводу «Серп 
і молот». заарештований 26 липня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської терористичної 
організації (статті 547, 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 березня 1938 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бував на Колимі, де помер, дата смерті неві-
дома. Реабілітований 30 березня 1959 р.

солодін яків максимович, народився 
1889 р. у с. Солдатське Симбірської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1925—1929 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Кондуктор ст. Харків-Сорт. 
півд. залізниці. заарештований 6 листопада 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 26 січня 
1937 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 24 лютого 1994 р.

солодовник степан пилипович, на-
родився 1885 р. у с. велика Данилівка Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. помічник завідувача розрахунково-
го відділу 1-го канатного заводу. заарештова-
ний 21 січня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної групи (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1958 р.

солодовник яків харитонович, на-
родився 1893 р. у с. Орчик-Чернещина Кос-

тянтиноградського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Орчик-Чернещина за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Чоботар. 
У 1930 р. розкуркулений, висланий за межі 
сільради. Оселився у с. Руський Орчик за-
чепилівського р-ну. У 1931 р. висланий за 
межі УСРР як куркуль. На засланні перебу-
вав у сел. Утес Чусовського р-ну Уральської 
обл. У 1932 р. самовільно виїхав на Донбас, 
у 1933 р. повернувся до родини. заарештова-
ний 25 липня 1937 р. як розкуркулений, що 
втік з місця заслання, та за зв’язки з укра-
їнськими націоналістами (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 23 вересня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
21 червня 1989 р.

солодовникова ганна василівна, 
див. Н²Ê²Т²НА (Сîлîäîâíèêîâà) Гàííà Âàñè-
л³âíà.

солом’яний юхим мойсейович, на-
родився 1906 р. у с. панинка вінницького 
пов. подільської губ. єврей, з торговців, осві-
та вища, позапарт. проживав у Харкові. Сту-
дент ХФЕІ. заарештований 11 червня 1935 р. 
як член к.-р. угруповання та антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
22 листопада 1935 р. виправданий.

соломахін семен миколайович, на-
родився 1895 р. у с. павлівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. без певно-
го місця проживання. без певних занять. за-
арештований 14 червня 1937 р. Оп Тв ГУДб 
НКвС ст. Лозова півд. залізниці за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 9 жовтня 1937 р. (ст. 5410 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував у в’яттабі. Реабілітований 
13 липня 1990 р.

соломко іван андрійович, народив-
ся 1913 р. у с. Катки [Козелецького] пов. 
Чернігівської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у с. Костянтинівка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Агроном 
Слобідської МТС. заарештований 2 березня 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 29 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 червня 1938 р. по-
збавлений права проживання у 15 населених 
пунктах СРСР на 5 років. Реабілітований 
13 жовтня 1992 р.
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соломко пилип лук’янович, народив-
ся 1901 р. у сел. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1937 рр. 
член вКп(б). проживав на ст. Лозова півд. 
залізниці. Робітник вагонного депо ст. Лозо-
ва. заарештований 12 липня 1937 р. як член 
троцькістської к.-р. організації, підривну ді-
яльність і диверсійну роботу (статті 547, 549, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 2 січня 1938 р. (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 3 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
11 квітня 1956 р.

соломко федір никифорович, наро-
дився 1888 р. у с. павленкове Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
5 червня 1937 р. як член к.-р. організації 
церковників (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 546, 548, 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

соляник григорій васильович, наро-
дився 1903 р. у с. Старовірівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на ст. 
Коробочкине півд. залізниці. Черговий стан-
ції. заарештований 31 липня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 28 березня 1989 р.

соляник дмитро іванович, народився 
1893 р. на хут. Соляниківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1925 рр. член 
РКп(б). проживав на хут. Гроза Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Комнезам». заарештований 26 грудня 1936 р. 
за к.-р. агітацію проти політики партії на 
селі (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 3 квітня 1937 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину. На 1942 р. член 
колгоспу ім. Данова. військовим трибуналом 
199-ї стріл. дивізії 38-ї армії 28 березня 1942 р. 
(ст. 5410 ч. 2 з санкції ст. 542 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу. Розстріляний 10 квітня 
1942 р. [у с. Шевченкове Харківської обл.]. 
Реабілітований 20 квітня 1990 р.

соляник федір прокопович, народив-
ся 1886 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Артемів-
ка Харківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник вагонного депо ст. Харків-Сорт. півд. 
залізниці. заарештований 29 червня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 21 вересня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував у бамтабі. звільнений з-під 
варти у 1947 р. проживав у Харкові, помер 
1952 р. Реабілітований 3 червня 1959 р.

соляник яків іванович, народився 
1889 р. на хут. Соляниківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1919—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. заступник голови 
Куп’янського райвиконкому. заарештований 
19 червня 1935 р. за к.-р. агітацію та шовініс-
тичні розмови (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 29 жовтня 1935 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Ярослав-
ським облсудом 3 липня 1937 р. засуджений 
на 6 років 11 місяців позбавлення волі. Реабі-
літований 23 січня 1959 р.

соРкін Зелік шаєвиЧ, народився 
1888 р. у м. Глибоке Дісненського пов. ві-
ленської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1906—1908 рр. член 
РСДРп, у 1925—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Кравець пункту індпоши-
ву Швейтресту. заарештований 15 жовтня 
1936 р. як колишній член к.-р. троцькістсько-
го угруповання та антирад. виступи (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
в табпункті Адак воркутпечтабу, з 1942 р. 
в Ухтинському вТТ. звільнений з-під варти 
у 1946 р., проживав у м. печора Комі АРСР. 
Реабілітований 21 квітня 1989 р.

соРока (сорокіна) марія миколаївна, 
народилася 1917 р. у с. Карпівка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українка, із селян, 
освіта початкова, позапарт. без певного місця 
проживання. без певних занять. заарешто-
вана 26 липня 1937 р. як член к.-р. організа-
ції «істинно православних» та к.-р. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 17 вересня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітована 26 жовтня 1989 р.

соРокін григорій тимофійович, наро-
дився 1899 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
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парт. Робітник хлібозаводу. заарештований 
20 липня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував у білбалт-
табі на ст. Медвежа Гора Кіровської залізниці. 
Реабілітований 1 вересня 1994 р.

соРокіна євгенія олексіївна, народи-
лася 1899 р. у м. Царицин Царицинського 
пов. Саратовської губ. Росіянка, з торговців, 
освіта вища, позапарт. проживала у с. Ново-
єгорівка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Головний лікар сільської лікарні. заарешто-
ваною не була, під слідством Дворічанського 
Рв НКвС з 1 березня 1937 р. за антирад. 
релігійну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 26 серпня 1939 р. за-
суджена на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
вана 1 березня 1990 р.

сосновський Роман войцехович, на-
родився 1900 р. у с. Ручемовиця Миховського 
пов. Келецької губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у м. полтава Харківської обл. Ро-
бітник полтавського паровозоремонтного за-
воду. заарештований 17 липня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 серпня 1937 р. у пол-
таві. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

сотников федір ілліч, народився 
1882 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ча-
паєве Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Леніна. заарештований 
30 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито Красноградською 
райпрокуратурою 10 травня 1935 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР).

соУсов (соус) василь васильович, на-
родився 1895 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1930—1935 рр. член вКп(б). Робітник 
ХТз. заарештований 3 жовтня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 16 січня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 14 квітня 1995 р.

софієнко олексій петрович, народився 
1876 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1903—
1914 рр. член РСДРп, у 1914—1919 рр. член 
УСДРп, у 1919—1922 рр. член партії боротьбис-
тів, у 1922—1934 рр. член вКп(б). безробітний. 

У 1918 р. за відмову відступити разом з части-
нами Червоної армії під час наступу німець-
ких військ засуджений на 1 рік позбавлення 
волі умовно. заарештований 31 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 8 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

сохРаниЧ феодосій якович, наро-
дився 1899 р. у с. звідки зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. звідки 
зміївського р-ну Харківської обл. Комірник 
Харківської панчішної фабрики ім. Кутузова. 
заарештований 21 травня 1937 р. на ст. зміїв 
півд. залізниці стріл. охороною НКШС за 
хуліганські дії у нетверезому стані і лінсудом 
півд. залізниці 29 червня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у Дальтабі. Реабілітований 26 червня 1992 р.

соЧинський (сачинський) володимир 
север’янович, народився 1916 р. у с. Рожня-
ківка подільської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Учень Красноградського 
агротехнікуму. заарештований 29 листопада 
1935 р. за приховування соціального похо-
дження під час вступу до технікуму (ст. 180 
КК УСРР), 11 січня 1936 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу закрито 
Красноградською райпрокуратурою 7 березня 
1936 р. (статті 197 ч. 2, 221 ч. 1 КпК УСРР).

спасьонов федір іванович, народився 
1898 р. у с. Кам’янецьке Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, член вКп(б) з 1924 р. проживав 
у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. На-
чальник коксових печей Криворіжжя. зааре-
штований 10 листопада 1935 р. як член к.-р. 
організації та антирад. агітацію (статті 548, 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і військовим трибу-
налом ХвО 19 лютого 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
у білбалттабі на ст. Сорока Кіровської з-ці. 
Реабілітований 3 грудня 1957 р.

спесивцев дем’ян васильович, наро-
дився 1904 р. у с. Коробочкине зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Коро-
бочкине Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний орач». заарешто-
ваний 22 листопада 1935 р. як член збройної 
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бандгрупи (ст. 5617 КК УСРР), справу закрито 
помічником прокурора в спецсправах 31 бе-
резня 1936 р. за недостатності доказів.

спесивцев ілля семенович, наро-
дився 1895 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. берека 
Олексіївського р-ну Харківської обл. завгосп 
колгоспу «Шлях до соціалізму». заарештова-
ний 26 грудня 1934 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР 
і Харківським облсудом 21 лютого 1935 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у зМУ. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

спиця павло васильович, народився 
1912 р. у с. Головач полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., член вЛКСМ. Служив 
у м. житомир Київської обл. Червоноармі-
єць військової частини 1596. заарештований 
7 квітня 1935 р. як член к.-р. угрупування 
троцькістського напрямку (ст. 5411 КК УСРР) 
і військовим трибуналом 8-го стріл. корпусу 
13 червня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 27 квітня 1994 р.

спиця степан семенович, народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у минулому член вКп(б). Робітник ХЕТз. 
заарештований 29 квітня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 21 серпня 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 20 квітня 1990 р.

співак наум йосифович, народився 
1902 р. у м. Радомишль Радомишльського пов. 
Київської губ. єврей, з торговців, освіта [ви-
ща], позапарт., у 1927—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. балаклія балаклійського 
р-ну Харківської обл. завідувач майстерні 
військового арт. складу № 29. заарештований 
6 січня 1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
та протидію роботі майстерні (статті 547, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 5 жовтня 1937 р. (статті 541 
п. «б», 548, 549, 5411 КК УРСР) засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 6 жовтня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 26 грудня 1957 р.

співак юрій васильович, народився 
1913 р. у с. бугаївка звенигородського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. по-
мічник бухгалтера Клочківського робітничого 
містечка. заарештований 20 грудня 1934 р. за 
терористичну агітацію у зв’язку з вбивством 

т. Кірова (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 16 верес-
ня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у білбалттабі. 
У 1941—1947 рр. служив у Червоній армії, 
брав участь у великій вітчизняній війні. На-
городжений двома орденами Червоної зірки, 
орденом вітчизняної війни ІІ ст., медаллю 
«за отвагу». постановою військової ради за-
хідного фронту від 31 січня 1943 р. судимість 
знята. з 1947 р. проживав у Києві. Реабіліто-
ваний 8 липня 1960 р.

спіцин федір іларіонович, народився 
1897 р. у с. Чочеве Курської губ. Росіянин, 
соціальне походження невідоме, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гути бого-
духівського р-ну Харківської обл. завідувач 
млина і пекарні первухинського бурякорад-
госпу. заарештований 28 січня 1935 р. за 
шкідництво (ст. 547 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 27 травня 1935 р. (ст. 99 
ч. 1 п. 3 КК УСРР) засуджений на 1,5 роки 
позбавлення волі.

спіЧка петро Захарович, народився 
1894 р. у с. Миронівка Олександрійського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1920 р. проживав 
у залізничній казармі 6-го околодку півд. за-
лізниці. Шляховий майстер півд. залізниці. 
заарештованим не був, дата відкриття справи 
невідома, під слідством Оп Тв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. півд. залізниці за шкідництво 
(ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УСРР), справу закри-
то транспортною прокуратурою харківської 
дільниці півд. залізниці 11 жовтня 1936 р. за 
недоцільність притягнення до кримінальної 
відповідальності (ст. 5 КпК УСРР).

стабУлянець йосиф кузьмич, наро-
дився 1895 р. у с. Ярконці Новоалексан-
дрівського пов. Ковенської губ. Литовець, 
з робітників, письмен., у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник за-
воду «Серп і молот». заарештований 27 груд-
ня 1935 р. за к.-р. зв’язки з дипломатичним 
представництвом однієї з держав, проникнен-
ня у вКп(б) шляхом обману, приховування 
дезертирства з РЧСА, за те, що займався тор-
гівлею (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), і спецколегією 
Харківського облсуду 27 березня 1936 р. (статті 
543, 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки і конфіскацією майна. Ухва-
лою спецколегії Найвищого Суду УСРР від 
23 квітня 1936 р. вирок змінено, вважався за-
судженим за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР до міри по-
карання, що обрана судом, а 26 травня 1936 р. 
вирок спецколегії Харківського облсуду та по-
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передню ухвалу в частині конфіскації майна 
скасовано. Реабілітований 17 березня 1992 р.

ставиЧ федір петрович, народився 
1897 р. на хут. пушкарний зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. пуш-
карний печенізького р-ну Харківської обл. 
Робітник радгоспу «Індустріальний» у Чугуїв-
ському р-ні. Ухвалою судової трійки при ко-
легії ДпУ УСРР від 26 липня 1932 р. (ст. 5411 
КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 3 роки 
умовно. заарештований 23 липня 1936 р. за 
антирад. настрої та пошкодження портрета 
т. Леніна (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 31 жовтня 1936 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 1 рік. Ухвалою Найвищого 
Суду УСРР від 29 листопада 1936 р. вирок 
скасовано, справу повернено на дослідування 
і Харківським облсудом 3 квітня 1937 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 19 липня 1990 р.

стадник олексій іларіонович, наро-
дився 1891 р. у с. Геніївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1922 рр. член 
РКп(б), 1929—1934 рр. член вКп(б), з1934 р. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник Хпз. заарештований 23 черв-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 17 вересня 
1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував в Ухттабі. Реабілітований 
27 вересня 1961 р.

стадниЧенко опанас іванович, наро-
дився 1897 р. у с. вороб’ївка золотоніського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. Коротич Хар-
ківської приміської зони. без певних занять. 
заарештований 16 березня 1935 р. за підроб-
ку документів, дискредитацію влади шляхом 
удавання з себе співробітника НКвС, спробу 
проникнути до польського консула з метою 
видати себе за члена к.-р. організації і отри-
мати грошову допомогу, поширення чуток про 
нібито існуючу к.-р. організацію (статті 5410 
ч. 1, 68, 73 ч. 2 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 27 серпня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 681, 73 
ч. 2 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі. Реабілітований 29 грудня 1992 р.

стадниЧУк ілля васильович, народив-
ся 1914 р. у с. пустоварівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-

та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Учень польського сектору Харківського техні-
куму журналістики. заарештований 20 грудня 
1934 р. як член к.-р. групи (статті 548, 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
23 травня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

станков василь павлович, народив-
ся 1896 р. у с. біловодськ Старобільського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Головний лікар ХІФ. заарештований 
4 лютого 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 10 травня 
1937 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
У 1943 р. строк скорочено на 1 рік 3 місяці. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 4 березня 1950 р. (статті 5810 ч. 1, 5811 КК 
РРФСР) висланий на поселення до Красно-
ярського краю. На 1955 р. проживав у с. пе-
ченіги печенізького р-ну Харківської обл. 
Лікар печенізької райлікарні. Реабілітований 
13 березня 1958 р.

стаРиЧенко Роман харитонович, на-
родився 1912 р. у с. Яковлівка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Яковлівка Харківського р-ну Харківської 
обл. Чоботар при Мереф’янському скляному 
заводі. заарештований 2 березня 1937 р. за 
хуліганство на заводі, пошкодження портретів 
тт. Сталіна і Леніна (статті 701, 78 КК УСРР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 серпня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
13 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 квітня 1989 р.

стаРодУбець Захар гордійович, на-
родився 1891 р. у с. Мануйлове валківського 
пов. Харківської губ. Національність невідо-
ма, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Мануйлове Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «перебудова». 
заарештований 26 вересня 1936 р. за підпал 
колгоспного хліба (ст. 75 ч. 3 КК УСРР), 
справу не завершено.

стаРодУбець микола олександрович, 
народився 1914 р. у с. Аполлонівка Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Аполлонівка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Тракторист Лигівської 
МТС. заарештований 15 серпня 1935 р. за 
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знущання над портретами керівників уряду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 27 листопада 1935 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
24 лютого 1995 р.

стаРодУбський дмитро якович, на-
родився 1900 р. у м. єлисаветград єлиса-
ветградського пов. Херсонської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1931 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Робітник ІпРз. заарештований 10 грудня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і лінсудом Донецької залізниці 
5 травня 1937 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 8 серпня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
8 серпня 1938 р. Реабілітований 7 вересня 
1964 р. і 26 листопада 1992 р.

стаРодУбцев микола дмитрович, на-
родився 1893 р. у с. Олексіївка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, у 1931—1935 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав на ст. Лихачове 
півд. залізниці. Робітник МТС. заарешто-
ваний 29 жовтня 1935 р. за приховування 
служби у білій армії під час вступу до партії 
(ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу закрито про-
курором у спецсправах 26 листопада 1935 р. 
(ст. 5 КпК УСРР).

стаРосвітський платон семенович, 
народився 1881 р. у с. Ганебне зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Каш-
пурівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Робітник радгоспу «Червоний». заарештова-
ний 6 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 23 березня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

стаРостенко євген онуфрійович, на-
родився 1891 р. у с. Леонпольє Климовиць-
кого пов. Могильовської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1918—
1921 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Комендант корпусів А і б трудколонії ім. 
Дзержинського. заарештований 19 лютого 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), а 9 травня 1937 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Спецколегією 
Харківського облсуду 22 червня 1937 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 19 жовтня 1990 р.

стаРУсьов олексій іванович, народив-
ся 1919 р. у с. Малинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Малинів-
ка Чугуївського р-ну Харківської обл. Тракто-
рист Чугуївської МТС. заарештований 2 січня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито Чугуївським райпрокурором 
31 січня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

стельмах степан євграфович, наро-
дився 1888 р. на хут. павлівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. павлівка пе-
трівського р-ну Харківської обл. Член колгосу 
ім. Чубаря. У 1930 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. заарештований 31 лип-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

степаненко антон степанович, наро-
дився 1900 р. у с. пересічна Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у минулому кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. пересічна 
Харківської приміської зони. пекар харків-
ської кондитерської фабрики «жовтень». за-
арештований 4 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 14 листопада 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 5412, 42 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. після звіль-
нення з-під варти проживав у с. пересічна 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Реабілі-
тований 10 серпня 1962 р.

степаненко василь васильович, на-
родився 1912 р. у с. Яструбине Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Ки-
єві. Студент КДУ. заарештований 19 серпня 
1936 р. за к.-р. агітацію, к.-р. діяльність та 
незаконне зберігання зброї (статті 5410, 5411, 
78 ч. 1, 196 КК УСРР), етапований для по-
дальшого слідства до Харкова у розпоряджен-
ня Спв ХОУ НКвС. Харківським облсудом 
10 лютого 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 78 ч. 1, 196 
КК УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував на Колимі. На 1951 р. про-
живав у м. Туапсе Краснодарського краю. за-
арештований 17 вересня 1951 р. за к.-р. наці-
оналістичну агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
і особливою нарадою при МДб СРСР від 
1 грудня 1951 р. висланий до Красноярсько-
го краю під нагляд органів МДб. На 1959 р. 
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проживав у сел. Нижній братського р-ну Ір-
кутської обл. Реабілітований 29 квітня 1960 р.

степаненко дмитро васильович, на-
родився 1893 р. у с. Яроші полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у м. Тростянець Тростянецького 
р-ну Харківської обл. Робітник півненського 
цукрового заводу. заарештований 30 липня 
1937 р. як член к.-р. організації та шкідницьку 
роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 15 грудня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 26 травня 1956 р.

степаненко олександр кіндратович, 
народився 1900 р. у с. волоська балаклія 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1925 р. проживав у с. Олександрівка Шев-
ченківського р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу «Червоний маяк». заарештований 
9 листопада 1935 р. за службу в петлюрівській 
армії (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу закрито 
прокурором Шевченківського р-ну 3 грудня 
1935 р. (ст. 5 КпК УСРР).

степаненко олександр михайлович, 
народився 1914 р. у с. Лозова павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, з кустарів, освіта середня, позапарт., 
у 1931—1933 рр. член вЛКСМ. Служив 
у м. Кам’янець—подільський Кам’янець—
подільської обл. Молодший командир 28-го 
арт. полку. заарештований 29 червня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 1-го кінного 
корпусу КвО 26 вересня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 5414 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 7 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. помер 7 лютого 1942 р. 
в ув’язненні Магаданської обл. Реабілітова-
ний 6 вересня 1957 р.

степаненко петро іванович, народив-
ся 1887 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1928 рр. член вКп(б). бригадир Хпз. 
заарештований 29 березня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

степаненко семен михайлович, на-
родився 1898 р. у с. пересічна Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Кустар. заарештований 16 січня 1935 р. 

за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 9 квітня 
1935 р. засуджений на 2 роки позбавлен-
ня волі у зМУ. Термін покарання відбував 
у Херсонській с.-г. колонії НКвС. Спецколе-
гією Харківського облсуду 23 березня 1936 р. 
звільнений від відбуття покарання (ст. 387 
КпК УСРР). звільнений з-під варти 26 бе-
резня 1936 р.

степаненко федір дмитрович, наро-
дився у с. борисівка Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «пластмас» ім. Косіора. за-
арештований 5 березня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 29 березня 
1937 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Харківським облсудом 9 червня 
1937 р. засуджений на 1,5 роки позбавлення 
волі. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

степанов анатолій гаврилович, наро-
дився 1901 у м. Казань Казанської губ. Росія-
нин, із службовців, освіта середня спеціальна, 
позапарт. Служив у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Начальник зв’язку 68-
го стріл. полку 23-ї стріл. дивізії, капітан. за-
арештований 20 травня 1937 р. за шкідницьку 
діяльність та антирад. агітацію, збройний опір 
під час арешту (статті 547, 5410, 69 ч. 3 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 9 вересня 1937 р. засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки і позбавленням 
військового звання «капітан». Ухвалою вій-
ськової колегії верховного Суду СРСР від 
1 серпня 1940 р. злочин перекваліфіковано 
на статті 20617 п. «а», 69 ч. 3 КК УРСР і ви-
значено покарання у 3 роки позбавлення волі 
у вТТ. На 1958 р. проживав у Харкові. Реабі-
літований 26 серпня 1958 р.

степанов григорій гаврилович, наро-
дився 1891 р. у с. введенське зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. вве-
денське Чугуївського р-ну Харківської обл. 
пожежник складу № 15 Управління при-
кордонної та внутрішньої охорони НКвС. 
заарештований 31 серпня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 1 листопада 1936 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 2 серпня 
1990 р.

степанов леонід петрович, народився 
1884 р. у м. Новогеоргіївськ Олександрійсько-
го пов. Херсонської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, у 1904—1907 рр. член партії 
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соціалістів-революціонерів, у 1907—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Упра-
витель Облкомунпостачу. заарештований 
20 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 1 квітня 
1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 10 років тюремного ув’язнення 
з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував у вологодській в’язниці 
і білбалттабі. помер 19 серпня 1940 р. Реабі-
літований 24 травня 1958 р.

степанов михайло Романович, наро-
дився 1907 р. у с. Малий змєєвець щигрів-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1931 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Хпз. заарештований 10 вересня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 26 жовтня 1936 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
30 травня 1992 р.

степанов олексій андрійович, наро-
дився 1886 р. у с. Кушаліне Тверського пов. 
Тверської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1906—1923 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів максималіс-
тів. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ІпРз. Ухвалою колегії 
ОДпУ в 1924 р. за зберігання друкарського 
шрифту висланий з Москви до північного 
краю. Термін покарання відбував у Соловець-
ких таборах примусових робіт особливого при-
значення. заарештований 15 вересня 1936 р. 
за к.-р. ворожі настрої, антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом Донецької заліз-
ниці 11 грудня 1936 р. засуджений на 2 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 9 червня 1993 р.

степанова ганна семенівна, народи-
лася 1892 р. у с. Стара покровка зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянка, із селян, не-
письмен., позапарт. проживала у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештована 8 червня 1937 р. за 
антирад. релігійну агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
7 жовтня 1937 р. засуджена на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки і конфіскацією особистого майна. 
Реабілітована 15 лютого 1990 р.

степУРський василь васильович, на-
родився 1873 р. у с. Охоче зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. Священик Êàçàíñüêî¿ 

цåðêâè. заарештований 3 вересня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 5 лютого 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 8 грудня 1993 р.

стефан Рейнольд теодорович, див. 
ШТЕФАН (Сòåфàí) Ðåйíîлüä Тåîäîðîâèч.

стефаненко мирон іванович, наро-
дився 1900 р. у с. Добренька павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у близнюківському р-ні Харківської обл. Ро-
бітник близнюківського зернорадгоспу. за-
арештований 25 вересня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 7 січня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 15 лютого 1990 р.

стефаненко Роман іванович, наро-
дився 1900 р. у с. Добренька павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у близнюківському зернорадгоспі Харківської 
обл. Робітник зернорадгоспу. заарештова-
ний 25 вересня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 7 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 лютого 1990 р.

стефанів михайло федорович, наро-
дився 1896 р. у с. Дашава Стрийського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. безробітний. заарешто-
ваний 17 січня 1935 р. як член к.-р. організації 
УвО (ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 10 серпня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у м. Томськ Новосибір-
ської обл. Розстріляний 21 листопада 1938 р. 
у м. Томськ за [ухвалою трійки УНКвС по Но-
восибірській обл.] від 2 листопада 1938 р. Реа-
білітований 6 грудня 1989 р. і 2 березня 1956 р.

стеценко валентина василівна, наро-
дилася 1886 р. у с. Ржава Обоянського пов. 
Курської губ. Українка, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 21 липня 
1935 р. за участь у складанні листа к.-р. змісту 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито [Тв УДб 
ХОУ НКвС] за недоведеності обвинувачення, 
дата невідома.

стеценко дмитро автономович, наро-
дився 1897 р. у с. попівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з торговців, освіта ви-
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ща, у 1919—1921 рр. член РСДРп(б), у 1923—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник депо ст. Основа півд. залізни-
ці. заарештований 5 серпня 1935 р. за к.-р. 
троцькістську пропаганду (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 15 січня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі. Термін покарання відбував 
у Норільтабі, працював начальником депо ст. 
Дудинка. Розстріляний 4 березня 1938 р. за 
ухвалою трійки УНКвС по Красноярському 
краю від 13 лютого 1938 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 23 липня 1958 р.

стеценко нестір веремійович, наро-
дився 1913 р. у с. Трушки білоцерківського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., до 1936 р. член вЛКСМ. 
проживав у с. Трушки білоцерківського р-ну 
Київської обл. Курсант Чугуївської школи мо-
лодшого комскладу зв’язку ХвО. заарештова-
ний 29 вересня 1936 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим трибу-
налом 14-го стріл. корпусу ХвО 14 листопада 
1936 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 16 березня 1937 р. справу по-
вернено на дослідування і військовим трибу-
налом ХвО 25 березня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 5 років. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 10 травня 1937 р. 
вирок військового трибуналу ХвО скасовано, 
справу закрито (ст. 4 КпК УРСР), 16 травня 
1937 р. звільнений з-під варти.

стеценко олександр ілліч, народився 
1881 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. завідувач 
обмінного пункту ст. Куп’янськ Донецької 
залізниці. заарештований 1 квітня 1936 р. за 
статтями 5414, 5630 п. «а» КК УСРР, справу 
закрито прокуратурою Донецької залізниці 
11 листопада 1936 р. зі звільненням з роботи 
на транспорті.

стеценко опанас прокопович, наро-
дився 1879 р. на хут. бабенки богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, у 1924—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Машиніст паровозного 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. за-
лізниці. заарештований 16 липня 1935 р. як 
член к.-р. українського націоналістичного 
угруповання, один з авторів листа к.-р. змісту 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. за 
к.-р. підривну шкідницьку діяльність позбав-

лений волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі. Реабілітований 
11 жовтня 1957 р.

стецький андрій мартьянович, наро-
дився 1883 р. у с. Новосвинцяни віленської 
губ. Литовець, із селян, освіта неповна серед-
ня, позапарт., у 1904—1916 рр. член Литов-
ської трудової робітничої партії. проживав 
у Харкові. вагонний майстер ст. Основа півд. 
залізниці. У 1926 р. під слідством Луганського 
окрвідділу ОДпУ за к.-р. діяльність. зааре-
штований 29 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(статті 549, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 травня 1989 р.

стешенко андрій кіндратович, наро-
дився 1879 р. у с. Минківка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Санітарний лікар Харківської міської санітар-
ної станції. заарештований 5 березня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної групи (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливої трій-
кою УНКвС по Харківської обл. 10 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
15 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 квітня 1958 р.

стогній петро григорович, народив-
ся 1913 р. у м. Костянтиноград Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта середня спеціальна, 
позапарт., у 1931—1936 рр. член вЛКСМ. 
проживав у сел. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. завідувач курсів пЧ-10 ст. 
Люботин півд. залізниці. заарештований 
25 березня 1937 р. за к.-р. троцькістську про-
паганду та антирад. висловлювання у день 
поховання т. Орджонікідзе (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 21 червня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 21 травня 1992 р.

стоколясов олександр іванович, на-
родився 1898 р. у с. юнаківка Сумського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. без-
робітний. заарештований 12 липня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом прикордонної та 
внутрішньої охорони УРСР по Харківської 
обл. 5 листопада 1937 р. (ст. 5412 КК УРСР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ, 
а ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 5 квітня 1938 р. термін покаран-
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ня знижено до 2 років вТТ. Реабілітований 
26 листопада 1958 р.

столбинський іван іванович, наро-
дився 1903 р. у м. Олександрівськ Олексан-
дрівського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1926—1936 рр. член вКп(б). прожи-
вав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Командир батареї 137-го арт. полку, 
військовий технік 1-го рангу. заарештований 
23 червня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1959 р.

столяРенко поліна (пелагея) про-
копівна, народилася 1911 р. у міст. Люботин 
валківського пов. Харківської губ. Україн-
ка, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживала на ст. Люботин півд. залізниці. 
безробітна. заарештована 3 вересня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 22 груд-
ня 1936 р. засуджена на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітована 14 листопада 1994 р.

столяРова-шейкіна марія тимофі-
ївна, народилася 1896 р. у с. Кабаново Алек-
сандровського пов. владимирської губ. Росі-
янка, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживала у Харкові. бухгалтер ХІМСГ. за-
арештована 21 червня 1935 р. як член к.-р. 
есерівської групи (ст. 5411 КК УСРР), справу 
закрито Харківською облпрокуратурою 9 ве-
ресня 1936 р.

стоноЖенко іван михайлович, наро-
дився 1910 р. у с. Мар’янівка Херсонської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт., 
у 1933—1935 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Студент УКІж. заарештований 
10 липня 1935 р. як член к.-р. організації 
та антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УСРР), справу закрито розпорядчим засідан-
ням спецколегї Харківського облсуду 28 бе-
резня 1936 р. через стан психічного здоров’я 
(ст. 10 КК УСРР) зі звільненням з-під варти. 
президією верховного Суду УСРР 21 червня 
1936 р. справу спрямовано на новий роз-
гляд зі стадії судового слідства і 20 вересня 
1936 р. підслідний заарештований за стаття-
ми 5410, 5411, 69 ч. 2 через ст. 18 КК УСРР. 
Спецколегією Харківського облсуду 8 березня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 

Ухвалою спецколегії верховного Суду УРСР 
від 27 квітня 1937 р. вирок скасовано, справу 
закрито (ст. 302 ч. 1 КпК УРСР).

стоРоЖенко пилип григорович, наро-
дився 1904 р. у с. березівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у с. березівка 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «жовтень». заарештований 8 люто-
го 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито золочівським Рв НКвС 
20 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

стоРЧаков борис васильович, наро-
дився 1913 р. у с. Рогань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня спеціальна, позапарт., член вЛКСМ 
з 1936 р. Служив у с. Нова петрівка Гросу-
лівського р-ну Одеської обл. Командир від-
ділення 17-го хімічного взводу Тирасполь-
ського укріпрайону. заарештований 31 липня 
1937 р. за антирад. агітацію і терористичні 
наміри (статті 54 10 ч. 1, 548 через ст. 17 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 6-го стріл. 
корпусу КвО 3 листопада 1937 р. засуджений 
на 7 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. На 1957 р. проживав 
у м. Кам’янець-на-Обі Алтайського краю. 
Реабілітований 28 січня 1957 р.

стРатієнко михайло федорович, наро-
дився 1886 р. у с. Катеринівка Ольгопільсько-
го пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Співробітник видавництва АН «Цедрам». 
заарештований 24 квітня 1936 р. як прибіч-
ник організації в Україні путчу та масового 
терору, активну підпільну профашистську ді-
яльність (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 22 серпня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Картабі. Реабілітований 18 березня 1992 р.

стРахов василь митрофанович, наро-
дився 1890 р. у с. Трійчате зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., до 1936 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Машиніст депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 4 листопада 1936 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу 
закрито Оп Тв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. 
півд. залізниці 11 грудня 1936 р. за недоведе-
ності складу злочину (ст. 197 ч. 1 КпК УСРР) 
зі звільненням з-під варти.

стРеленський валентин гаврилович, 
народився 1908 р. у Санкт-петербурзі. Росі-
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янин, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1924—1929 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Старший інженер ХЕМз. Ухва-
лою особливої наради при колегії ОДпУ від 
23 квітня 1929 р. (ст. 5410 КК РСФРР) позбав-
лений волі у концтаборі на 3 роки, а ухвалою 
від 13 квітня 1930 дозволено вільне проживан-
ня на території СРСР. заарештований 16 груд-
ня 1934 р. як член к.-р. троцькістської органі-
зації (ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР 28 червня 1935 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

стРелюк іван миколайович, народився 
1893 р. у с. Хотячів володимир-волинсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Купянського р-ну Харківської обл. Черго-
вий вокзалу ст. Куп’янськ-вузл. Донецької 
залізниці. заарештований 20 лютого 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито транспортною прокуратурою 
Куп’янської дільниці Донецької залізниці 
28 травня 1935 р. за недостатності доказів 
обвинувачення зі звільненням з-під варти на 
підписку про невиїзд. Розстріляний 1 квітня 
1938 р. у Харкові за ухвалою комісії НКвС 
і прокурора СРСР від 21 січня 1938 р. Реабілі-
тований 12 жовтня 1957 р.

стРєльников василь антонович, наро-
дився 1905 р. на хут. заоскілля Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. заоскілля Куп’янського р-ну. Харків-
ської обл. Старший кондуктор резерву ст. 
Куп’янськ-Сорт. Донецької залізниці. зааре-
штований 7 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом Донецької за-
лізниці 20 червня 1935 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
9 червня 1993 р.

стРєльников григорій дмитрович, на-
родився 1902 р. і проживав у Харкові. На-
ціональність невідома, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1932 рр. член 
вКп(б). Робітник заводу № 48. заарешто-
ваний 18 червня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 10 серпня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де помер 1 лютого 1942 р. Реабілітований 
30 грудня 1965 р.

стРєльников олександр іванович, на-
родився 1884 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 

Священик. У 1931 р. за несплату податку [ст. 
61 КК УСРР] позбавлений волі на 3 роки. заа-
рештований 15 травня 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
21 листопада 1935 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 19 квітня 1994 р.

стРиЖак віктор петрович, народився 
1904 р. у с. Артемівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із службовців, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у Харкові. 
перекладач Хвбз. заарештований 24 квітня 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
20 липня 1935 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, а 3 листопада 1935 р. за-
арештований вдруге за цією ж справою. Спец-
колегією Харківського облсуду 13 листопада 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою вер-
ховного Суду УСРР у касаційній судовій коле-
гії від 23 січня 1935 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий розгляд зі стадії судового 
слідства в іншому складі суду. Спецколегією 
Харківського облсуду 27 лютого 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 4 роки з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 31 грудня 1992 р.

стРиЖаков степан данилович, наро-
дився 1886 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Національність, соціаль-
не походження, освіта, партійність та місце 
роботи невідомі. проживав у м. Нижньодні-
провськ Дніпропетровської обл. заарештова-
ний 28 лютого 1936 р. і ухвалою особливої на-
ради при НКвС від 21 вересня 1936 р. за к.-р. 
терористичну діяльність позбавлений волі на 
3 роки. Термін покарання відбував у ворку-
тинському відділенні Ухтпечтабу. звільнений 
з-під варти 3 березня 1939 р.

стРиЖаЧенко (стрижниченко) федір 
михайлович, народився 1903 р. у с. Леб’яже 
зміївського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, у 1921 р. член 
РКСМ проживав у с. Леб’яже печенізького 
р-ну Харківської обл. Рахівник індустріально-
го радгоспу № 2 у с. Шевченкове. заарешто-
ваний 5 липня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 3 вересня 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

стРілець максим митрофанович, на-
родився 1899 р. у с. Яковенкове Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. 
член РКп(б). проживав у с. Яковенкове ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. заготівник 
балаклійської райспоживспілки. заарештова-
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ний 31 липня 1937 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 квітня 1989 р.

стРілець сергій микитович, народився 
1916 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1933—1935 рр. член 
вЛКСМ. проживав у сел. Дергачі Харківської 
приміської зони. Робітник Хпз. заарешто-
ваний 23 лютого 1935 р. за антирад. вислови 
та терористичні настрої (ст. 5410 КК УСРР), 
а 3 серпня 1935 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Лінсудом півд. залізни-
ці 23 листопада 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі. Ухвалою транспортної ко-
легії верховного Суду СРСР від 13 листопада 
1935 р. вирок скасовано, справу спрямовано 
на повторний розгляд. Лінсудом півд. заліз-
ниці 13 вересня 1935 р. виправданий. Реабілі-
тований 15 березня 1994 р.

стРілян дмитро васильович, народився 
1902 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Елек-
трик 164-го полку НКвС. заарештований 
28 жовтня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
4 травня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

стРіляний йосип якович, народив-
ся 1909 р. у с. пересічна Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у с. пересічна 
Харківської приміської зони. Робітник ХЕМз. 
заарештований 3 листопада 1936 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 19 лютого 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 25 липня 1958 р.

стРіляний петро трохимович, наро-
дився 1916 р. у с. подвірки Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. по-
двірки Харківської приміської зони. Учень 
Харківської музичної школи. заарештований 
30 квітня 1937 р. за к.-р. агітацію і незаконне 
зберігання вогнепальної зброї (статті 5410 ч. 1, 
196 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 4 липня 1937 р. засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбував 
у прикаспійському вТТ, де помер 13 січня 
1941 р. Реабілітований 18 червня 1966 р.

стРільЧенко дмитро іванович, наро-
дився 1897 р. у с. Яструбине Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, у 1918—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач технічної освіти 
при 3-му відділенні тяги ст. Основа півд. за-
лізниці. заарештований 25 серпня 1936 р. за 
зв’язок з членами к.-р. організації та к.-р. ро-
боту (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 1 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі. На 1957 р. проживав у м. Люботин Хар-
ківської обл. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

стРУЖко євген ілліч, народився 1906 р. 
і проживав у Харкові. Українець, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт. Технік-ко-
шторисник промбудпроекту. заарештований 
5 лютого 1935 р. як член к.-р. фашистської 
організації (ст. 5411 КК УСРР) і військовим 
трибуналом КвО 24 липня 1935 р. (статті 
5411, 542, 548, 549, 5410 КК УСРР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років і конфіскацією 
особистого майна. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 1 квітня 1950 р. (статті 
582, 588, 589, 5810, 5811 КК РРФСР) висланий 
на поселення у район Колими на Далекій 
півночі. Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

стРУков віктор іванович, народився 
1892 р. у м. Таганрог Таганрозького окр. об-
ласті війська Донського. Росіянин, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник Укрзаготзерна в с. заоскілля 
Куп’янського р-ну. заарештований 30 жовтня 
1936 р. за поширення к.-р. анекдотів (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 13 лю-
того 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 24 червня 1991 р.

стУпан іван іванович, народився 1891 р. 
у с. Дравоград Австро-Угорської імперії. Ні-
мець, з робітників, освіта середня, у 1917 р. 
член РСДРп. проживав у с. Рижове барвін-
ківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1924 р. під слідством бєлгородсько-
го ОДпУ за нелегальний перетин кордону 
СРСР. заарештований 8 жовтня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 6 січня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 1 рік. помер у 1956 р. у с. Каменськ 
Івдельського р-ну Свердловської обл. Реабілі-
тований 29 липня 1960 р.

сУбота василь якович, народився 
1917 р. у с. Івано-Шийчине богодухівського 
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пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Учень Харківського технікуму іноземних 
мов. заарештований 3 липня 1935 р. за к.-р. 
націоналістичну агітацію серед студентів і на-
лежність до к.-р. угруповання (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 11 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 1 червня 1990 р.

сУботін василь михайлович, народив-
ся 1898 р. у с. пселець Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мало-
олександівка Лозно-Олександрівського р-ну 
Сталінської обл. візник кооперативної артілі 
грабарів «Рембуд». заарештований 14 жовтня 
1934 р. за дезорганізацію роботи на будівни-
цтві магістралі Москва—Донбас (ст. 5630 ч. 2 
КК УСРР) і спецколегією дорожнього суду 
Московсько-Донбаської залізниці 4 квітня 
1935 р. (ст. 587 КК РСФРР) виправданий зі 
звільненням з-під варти.

сУвоРов семен олександрович, наро-
дився 1904 р. у с. Кочеток вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1930 р. проживав 
у Харкові. Директор автопарку Сантресту. за-
арештований 3 лютого 1936 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію, привласнення та продаж 
державного майна (статті 5410 ч. 1, 97 КК 
УСРР), постановою Ов УДб ХОУ НКвС від 
20 лютого 1936 р. обвинувачення за ст. 5410 
КК УСРР знято за недоведеності складу зло-
чину та висунуто за статтями 97, 104 КК 
УСРР, матеріали відокремлено в окреме про-
вадження.

сУк гнат митрофанович, народився 
1906 р. у с. Гутівка полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник південмон-
тажбуду при Хпз. заарештований 25 берез-
ня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і cпецколегією Харківського облсуду 
28 червня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ. Реабілітований 4 травня 1994 р.

сУкаЧов михайло андрійович, народив-
ся 1877 р. у с. Дернове богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із священнослужи-
телів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Осинівка Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Секретар і касир транспортної артілі 
«Комунар». У 1930 р. Харківським окрсудом 
за к.-р. діяльність засуджений на 5 років по-
збавлення волі в концтаборі. Ухвалою верхо-
вного Суду УСРР вирок скасовано, справу 

закрито. заарештований 9 червня 1937 р. як 
член шпигунської к.-р. групи (статті 546, 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
і прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 19 листопада 1957 р.

сУкманський василь миколайович, 
народився 1888 р. у провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у мину-
лому член вКп(б). проживав у Харкові. Учи-
тель СШ № 137 і 39. заарештований 29 квітня 
1937 р. як член к.-р. націонал-фашистської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 серпня 1937 р. за участь у к.-р. організації 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
у серпні 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 листопада 1958 р.

сУков трохим павлович, народився 
1893 р. у с. Котівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Котівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Сторож ст. 
Гаврилівка Донецької залізниці. заарештова-
ний 17 червня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ського угруповання та зв’язки з закордоном 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 серпня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 30 жовтня 1962 р.

сУлима василь микитович, народився 
1913 р. у с. василенкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Студент ХпІ. заарештований 27 квітня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
4 березня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 6 лютого 1959 р.

сУмцов петро миколайович, народив-
ся 1885 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. юрискон-
сульт тресту зелених насаджень. заарештова-
ний 11 лютого 1936 р. за співробітництво з де-
нікінською контррозвідкою (ст. 5413 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 10 червня 1936 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки та конфіс-
кацією майна. Справу закрито верховним Су-
дом УСРР 26 липня 1936 р. (ст. 302 п. 1 КпК 
УСРР). Реабілітований 31 серпня 1992 р.
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сУн Чунлін (кон ленфан), народився 
1897 р. у м. Мукден, Китай. Китаєць, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1925 р. про-
живав у Харкові. завідувач культвідділу артілі 
«Кантонська комуна». заарештований 28 лис-
топада 1935 р. як член к.-р. націоналістичної 
організації (статті 5410, 134 ч. 2 КК УСРР), 
справу закрито Харківською облпрокурату-
рою 2 лютого 1936 р.

сУпонін сергій олексійович, народив-
ся 1886 р. у м. Крюків Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. завідувач планового відділу інституту ме-
ханічної обробки руд «Механобр». заарешто-
ваний 29 жовтня 1936 р. як член фашистсько-
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 13 черв-
ня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де помер 12 жовтня 1938 р. Реабілітований 
20 вересня 1960 р.

сУпРУн андрій михайлович, народився 
1910 р. у с. Кантакузівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мануй-
лове Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Робітник МТС. заарештований 26 вересня 
1936 р. за підпал колгоспного хліба (ст. 75 ч. 3 
КК УСРР), справу не завершено.

сУпРУненко євдоким олексійович, 
народився 1894 р. у с. Сушки Коростен-
ського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. пригоже барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний прогрес». 
У 1935 р. в адміністративному порядку ви-
сланий з прикордонної смуги. заарештований 
31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Івдельтабі. Реа-
білітований 6 березня 1989 р.

сУРЖаненко петро омелянович, на-
родився 1891 р. у м. Ананьїв Ананьївського 
пов. Херсонської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у с. Олександрівка валківського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель НСШ. заарештований 
22 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність та зберігання к.-р. троцькістської лі-
тератури (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 3 вересня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 

до розстрілу з конфіскацією майна. Розстрі-
ляний 3 вересня 1937 р. у Києві. Реабілітова-
ний 7 жовтня 1993 р.

сУРЖенко іван дмитрович, народився 
1912 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт., до 1936 р. член 
вЛКСМ. проживав у с. Дергачі Харківської 
приміської зони. Робітник ХЕМз. заарешто-
ваний 20 квітня 1936 р. за антирад. та анти-
семітські висловлювання (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 10 черв-
ня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
27 березня 1990 р.

сУРЖенко федір іванович, народився 
1895 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Дергачі Харківської 
приміської зони. Експедитор Дергачівської 
сільспоживспілки. заарештований 24 червня 
1936 р. за к.-р. агітацію та незаконне збері-
гання зброї (статті 5410 ч. 1, 196 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі у сел. 
воркута Комі АРСР. звільнений з-під варти 
3 травня 1944 р. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

сУРовцев дмитро прокопович, наро-
дився 1913 р. у с. Руський Орчик Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта середня, член вЛКСМ з 1929 р. 
Служив у м. Дніпропетровськ Дніпропетров-
ської обл. військовослужбовець 89-го стріл. 
полку 30-ї стріл. дивізії. заарештований 24 ве-
ресня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим трибу-
налом 7-го стріл. корпусу ХвО 17 листопада 
1936 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ. Ухвалою військового трибуналу 
ХвО 13 грудня 1936 р. строк ув’язнення зни-
жено до 4 років. Термін покарання відбував 
у Дальтабі у Хабаровському краї, звідки втік 
у 1937 р. Реабілітований 30 грудня 1992 р.

сУсло влас єгорович, народився 1890 р. 
на хут. Сусли Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. басове золочів-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. У 1932 р. розкуркулений і за неви-
конання хлібозаготівлі засуджений на 5 років 
позбавлений волі, звільнений з-під варти до-
строково. заарештований 29 квітня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
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ським облсудом 29 липня 1936 р. виправданий 
за недоведеності обвинувачення.

сУсло федот тимофійович, народив-
ся 1904 р. на хут. Сусли Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. 
Мале басове золочівського р-ну Харківської 
обл. Стрілочник паливного складу ст. Осно-
ва півд. залізниці. У 1931 р. майно конфіс-
ковано. заарештований 17 липня 1937 р. за 
антирад. висловлювання (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 25 вересня 
1937 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у в’яттабі, де по-
мер 28 травня 1938 р. Реабілітований 13 лип-
ня 1990 р.

сУслов володимир іванович, народився 
1894 р. у м. Шацьк Шацького пов. Тамбов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. викладач-асис-
тент ХІбІ. заарештований 8 лютого 1937 р. 
за к.-р. настрої, поширення профашистських 
ідей, гуртування колишніх офіцерів (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 14 травня 1937 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

сУтУлін микола федотович, народився 
1914 р. у с. пологи Олександрівського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ХЕМз. заарештований 2 груд-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
19 лютого 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1958 р.

сУханов степан кузьмич, народився 
1915 р. у с. Гусарівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1930—1936 рр. член вЛКСМ Слу-
жив у м. Суми Харківської обл. Курсант арт. 
школи ім. Фрунзе. заарештований 30 квітня 
1936 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 3 жов-
тня 1936 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітований 26 серпня 1993 р.

сУхаРевський борис миколайович, 
народився 1916 р. у с. Антонівка васильків-
ського пов. Київської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1932—1933 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Слу-
хач робітфаку ХІІТ. заарештований 17 квітня 
1937 р. за антирад. профашистську пропаган-
ду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці 22 червня 1937 р. позбавлений волі на 
3 роки з пораженням у правах на 2 роки. Тер-

мін покарання відбував у Тайгинському ОТп 
Сибтабу. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

сУхин степан антонович, народився 
1910 р. на хут. Сухини богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вЛКСМ. Служив у м. Гроз-
ний Чечено-Інгуської автономної обл. поміч-
ник командира взводу 5-го дивізіону 167-го 
полку. заарештований 29 листопада 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5810 КК РСФРР), 
справу закрито Ов УДб УНКвС по Чечено-
Інгуській автономній обл. 3 лютого 1936 р. за 
недостатності даних для притягнення до суду.

сУхина василь федорович, народився 
1887 р. у с. Лютенька Гадяцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
виробництва Центрального бюро з драматич-
ної літератури. заарештований 17 листопа-
да 1936 р. за к.-р. націоналістичну агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 19 травня 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Рішення в справі відсутнє.

сУхов павло миколайович, народив-
ся 1890 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. Лаборант 
ХТГз. заарештований 1 серпня 1936 р. за к.-р. 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 16 грудня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5414 КК УСРР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 28 серпня 1992 р.

сУховій анатолій григорович, наро-
дився 1898 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., у 1918—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник будівельних робіт бФз. заарештований 
15 жовтня 1936 р. за зв’язки з троцькістами 
та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 травня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у воркутин-
ському відділенні Ухтпечтабу. Реабілітований 
31 серпня 1956 р.

сУходольський платон іванович, на-
родився 1892 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Савинці 
Савинського р-ну Харківської обл. брига-
дир будівництва гілки ст. Красний Лиман-
Куп’янськ північно-Донецької залізниці. за-
арештований 30 липня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної групи та к.-р. агітацію (статті 
5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Сталінській обл. від 7 вересня 



572 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 березня 1957 р.

сУхомлин (сухомлинов) павло яко-
вич, народився 1902 р. у с. Кругляківка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
до 1932 р. член вКп(б). проживав у с. за-
гризівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 26 червня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 26 листопада 
1935 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі. Реабілітований 13 жовтня 1992 р.

сУхомлин павло іванович, народився 
1882 р. у с. Стецьківка Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Комір-
ник ремонтної колони ст. балаклія північно-
Донецької залізниці. У 1930 р. майно конфіс-
ковано. заарештований 26 квітня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсу-
дом Донецької залізниці 29 липня 1935 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у відда-
лених вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 1 лютого 1994 р.

сУхомлинов семен миколайович, на-
родився 1895 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Теле-
графіст ХЦТ. заарештований 26 квітня 1936 р. 
як член к.-р. угруповання та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 23 серпня 1936 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 31 січня 1992 р.

сУхоніс іван христофорович, народив-
ся 1908 р. у с. перервинці Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, член вЛКСМ. з 1928 р. проживав 
у м. Усольє Східно-Сибірського краю. Техніч-
ний керівник ліспромгоспу. заарештований 
5 вересня 1936 р. як член антирад. організації 
(статті 5810, 5811 КК РСФРР), етапований для 
подальшого слідства до Харкова в розпоря-
дження УДб ХОУ НКвС. Спецколегією Хар-
ківського облсуду 21 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Ухвалою спецколегії верховного Суду 
УРСР від 19 грудня 1937 р. вирок скасовано, 
справу направлено на новий судовий розгляд 
за статтями 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР. підготов-
чим засіданням спецколегії Харківського об-
лсуду 20 лютого 1938 р. запобіжний захід за-
мінено на підписку про невиїзд. Харківським 
облсудом 20 травня 1939 р. виправданий за 

недоведеності складу злочину. Реабілітований 
11 січня 1993 р.

сУхоніс олексій іванович, народився 
1898 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, до 1937 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. політрук 4-го загону стріл. охо-
рони ст. Люботин півд. залізниці. заарешто-
ваний 28 січня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом прикордонної і внутрішньої 
охорони УРСР по Харківській обл. 7 травня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де помер 15 липня 1941 р. Реабілітований 
10 липня 1959 р.

сУхоставський іван михайлович, 
народився 1901 р. у м. броди бродівського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1923—1924 рр. член 
компартії Чехословаччини, у 1928—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Майстер 
ХЕМз. заарештований 27 липня 1937 р. як 
член націонал-фашистської терористичної 
організації УвО (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
6 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 травня 1965 р.

сУшильников михайло костянтино-
вич, народився 1877 р. у м. Старобільськ Ста-
робільського пов. Харківської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт. прожи-
вав на ст. Готня півд. залізниці. Лікар ст. Гот-
ня. заарештований 25 червня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 11 листопада 1938 р. (стат-
ті 549, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна, а за ст. 546 
ч. 1 КК УРСР виправданий. Ухвалою військо-
вої колегії верховного Суду СРСР від 17 трав-
ня 1939 р. вМп замінено на 15 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією особистого майна. 
Ухвалою пленуму верховного Суду СРСР від 
17 жовтня 1940 р. вирок військового трибуна-
лу ХвО та ухвала військової колегії верховно-
го Суду СРСР скасовано, справу передано на 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито УНКДб по Харківської обл. 
22 травня 1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

сУшко петро семенович, народився 
1907 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у минулому кандидат 
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у члени вКп(б). Служив у м. полтава Харків-
ської обл. помічник командира роти зв’язку 
74-го стріл. полку, лейтенант. заарештований 
20 червня 1937 р. за к.-р. троцькістську агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим три-

буналом 14-го стріл. корпусу ХвО 13 жовтня 
1937 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки 
і позбавленням військового звання «лейте-
нант». Реабілітований 25 лютого 1992 р.

т

талалай степан йосипович, народився 
1895 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1928 р. проживав 
у с. Красне Олексіївського р-ну Харківської 
обл. завідувач ферми радгоспу «Червоний». 
заарештований [28] жовтня 1935 р. за при-
ховування к.-р. минулого під час вступу до 
партії (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), 20 листопада 
1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито прокурором Са-
винського р-ну 29 липня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

талашко семен іванович, народився 
1903 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1927—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник за-
воду ім. Шевченка. заарештований 4 берез-
ня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 13 червня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

талиЗин макар Захарович, народився 
1870 р. у с. Олександрівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка золочівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. Розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештованим не був, під 
слідством золочівського Рв НКвС з 14 травня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 29 липня 1936 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі у зМУ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 29 листопада 1991 р.

талимонов михайло іванович, наро-
дився 1902 р. у Києві. Українець, з куста-
рів, освіта незакінчена вища, у 1928—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Держар-
бітр Харківського обласного державного ар-
бітражу. заарештований 30 грудня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістсько-терористичної 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 13 травня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 

Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
У 1946—1953 рр. працював на залізничному 
будівництві МвС. На 1964 р. проживав у сел. 
южний Цимлянського р-ну Ростовської обл. 
Реабілітований 30 березня 1964 р.

талицький олександр миколайович, 
народився 1900 р. у с. Нікольське Углицького 
пов. Ярославської губ. Росіянин, соціальне 
походження невідоме, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт., у 1920—1927 і 1930—1933 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. плану-
вальник ХТГз. Ухвалою особливої наради 
при колегії ОДпУ від 29 січня 1930 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до Сибіру на 3 роки, 
а ухвалою від 23 березня 1930 р. дозволено 
вільне проживання на території СРСР. за-
арештований 7 лютого 1935 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 серпня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у Дале-
косхідному краї. Розстріляний 27 листопада 
1937 р. за ухвалою трійки при УНКвС по 
Дальбуду від 20 листопда 1937 р. Реабілітова-
ний 9 серпня 1989 р.

тальма болеслав леонтійович, на-
родився 1887 р. у м. петроков петроков-
ської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Мереф’янського склозаводу. заарештований 
17 червня 1937 р. як член к.-р. польського 
шпигунського угруповання (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР І. М. Леплевського 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 листопада 1958 р.

тальянський яків григорович, наро-
дився 1909 р. у с. Новополтавка Херсонсько-
го пов. Херсонської губ. єврей, з торгов-
ців, освіта середня, позапарт., у 1927 р. член 
вЛКСМ, у 1931—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. помічник майстра фабрики 
«Червона нитка». заарештований 26 серпня 
1936 р. за к.-р. троцькістську роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. по-
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збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у Котлаському відділенні 
Ухтпечтабу. У 1944—1950 рр. працював на 
комбінаті «Інтавугілля», з 1950 р. на шахті 
№ 3 тресту «Канськуголь». На 1958 р. про-
живав у м. верхнє Луганської обл. Реабіліто-
ваний 12 липня 1958 р.

танцюРа михайло андрійович, наро-
дився 1888 р. у м. золотоноша золотоніського 
пов. полтавської губ. Українець, із службов-
ців, освіта середня, у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Голова відділу 
планування Харківського облвиконкому. за-
арештований 15 січня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної шкідницької організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 вересня 1957 р.

тапешкін василь тихонович, народив-
ся 1908 р. у с. верхнє бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт., у 1929—1935 рр. 
член вЛКСМ. проживав у м. великий Ток-
мак великотокмацького р-ну Дніпропетров-
ської обл. Інженер-конструктор головного 
конструкторського бюро заводу ім. Кіро-
ва. заарештований 2 листопада 1936 р. як 
член антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР), етапований для подальшого 
слідства до Харкова у розпорядження УДб 
ХОУ НКвС. Спецколегією Харківського об-
лсуду 21 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою спецколегії верховного Суду УРСР 
від 19 грудня 1937 р. вирок скасовано, справу 
направлено на новий судовий розгляд за стат-
тями 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР. підготовчим 
засіданням спецколегії Харківського облсуду 
20 лютого 1938 р. запобіжний захід замінено 
на підписку про невиїзд. Харківським облсу-
дом 20 травня 1939 р. виправданий. Реабіліто-
ваний 11 січня 1993 р.

таРабан юхим семенович, народився 
1889 р. у с. Останнє Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Електромон-
тер радгоспу ХТз «Комуніст». заарештований 
28 квітня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 серпня 1935 р. за к.-р. 
агітацію позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 29 листопада 1989 р.

таРабаРа петро іванович, народився 
1918 р. у с. Нові Роздори павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт., до 1935 р. 
член вЛКСМ. проживав у сел. панютине 
Лозівського р-ну Харківської обл. Учень ФзУ 
ст. панютине півд. залізниці. заарештований 
17 лютого 1935 р. за к.-р. агітацію, розмови 
з терористичними тенденціями щодо окре-
мих вождів партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 19 березня 
1935 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітований 15 березня 1994 р.

таРан сава семенович, народився 1897 р. 
у с. Левківка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., до 1934 р. член вКп(б). проживав 
у с. Левківка Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний жовтень». 
заарештований 28 лютого 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 8 травня 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у віддалених вТТ. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 29 червня 1935 р. 
вирок скасовано, справу закрито.

таРаненко петро євдокимович, наро-
дився 1888 р. у с. Маргаритівка Ростовсько-
го окр. області війська Донського. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1934 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Машиніст паровозного 
депо ім. Кірова ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 26 серпня 1936 р. за захист 
Льва Троцького під час обговорення вироку 
у справі «Троцькістсько-зінов’євського цен-
тру» (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 14 вересня 1936 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі. Термін покарання 
відбував в Устьвимтабі. Справу направлено на 
дослідування, лінсудом півд. залізниці 4 лип-
ня 1938 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
26 серпня 1942 р. звільнений з-під варти з пе-
чортабу. Реабілітований 7 серпня 1991 р.

таРанов дмитро дмитрович, народився 
1914 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. Служив в Уссурійській обл. при-
морського краю. заступник техніка зв’язку 
окремого батальйону зв’язку 43-го стріл. кор-
пусу. заарештований 11 квітня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і військо-
вим трибуналом 43-го стріл. корпусу 11 лип-
ня 1937 р. (статті 5811, 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
засуджений на 7 років тюремного ув’язнення 
з обмеженням прав на 5 років. Ухвалою 
військового трибуналу особливої Червоно-
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прапорної Далекосхідної армії від 9 серпня 
1937 р. вирок скасовано, справу передано на 
новий розгляд. військовим трибуналом 43-го 
стріл. корпусу 11 січня 1938 р. (ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР) засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 12 травня 1989 р.

таРановиЧ василь семенович, наро-
дився 1882 р. у м. Гадяч Гадяцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
ХвРз. заарештований 6 лютого 1937 р. за 
к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці в спецскладі 14 жовтня 
1937 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у бурейтабі, де 
помер 1 січня 1940 р. Реабілітований 15 лис-
топада 1964 р.

таРанУха іван лаврентійович, народив-
ся 1901 р. у слоб. Сватове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1925—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Управитель Соцзембанку. 
заарештований 8 жовтня 1935 р. за прихову-
вання соціального походження під час вступу 
до партії (ст. 180 ч. 2 КК УСРР), справу за-
крито помічником прокурора у спецсправах 
26 листопада 1935 р. (ст. 5 КпК УСРР).

таРасенко василь андрійович, наро-
дився 1910 р. у Харківській губ. Українець, 
соціальне походження, освіта, партійність та 
місце роботи невідомі. проживав у Москві. 
заарештований 3 жовтня 1934 р. і ухвалою 
особливої наради при НКвС від 10 січня 
1935 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі на 
5 років. Термін покарання відбував у ворку-
тинському відділенні Ухтпечтабу. звільнений 
з-під варти 18 червня 1938 р.

таРасенко євген пантелеймонович, 
народився 1911 р. у с. Чумаки Катеринос-
лавської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, член вЛКСМ з 1931 р. прожи-
вав у Харкові. Студент ХДУ. заарештований 
5 квітня 1936 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і військовим три-
буналом ХвО 5 жовтня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ, за ст. 548 через ст. 17 
КК УСРР виправданий. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі. На 1957 р. проживав 
у м. Ухта Комі АРСР. Реабілітований 26 груд-
ня 1957 р.

таРасенко костянтин савич, народив-
ся 1915 р. у м. Глухів Глухівського пов. Черні-

гівської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
трамвайного тресту. заарештований 5 листо-
пада 1934 р. за написання к.-р. відозви, яка 
закликала до боротьби з рад. владою (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 11 лютого 1935 р. засуджений на 1,5 
роки позбавлення волі у зМУ. Реабілітований 
26 травня 1995 р.

таРасов євген леонідович, народився 
1915 р. у петрограді. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Робітник Харківського відділення 
Союзтрансу. заарештований 17 січня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
справу закрито транспортною прокуратурою 
харківської дільниці півд. залізниці 22 лютого 
1936 р. за недоцільності притягнення до кри-
мінальної відповідальності (ст. 5 КпК УСРР).

таРасов іван андрійович, народився 
1909 р. у с. песий Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Майстер ХТз. заарештований 
20 липня 1937 р. за шкідницьку діяльність 
(ст. 547 КК УРСР) і Харківським облсудом 
17 жовтня 1938 р. (ст. 97 КК УРСР) засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
9 листопада 1992 р.

таРасов микола павлович, народився 
1889 р. у с. Нечаївка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Конюх обласного будтресту. 
заарештований 20 червня 1936 р. як сектант 
та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 9 жовтня 
1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 17 червня 1992 р.

таРасов пилип якович, народився 
1904 р. у с. Шевелівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Оленька 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Чапаєва. заарештований 24 лип-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
1 січня 1938 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Ухвалою спецколегії верховного Суду 
СРСР від 26 березня 1938 р. вирок скасовано, 
справу повернено на новий розгляд зі стадії 
досудового слідства. Харківським облсудом 
27 вересня 1938 р. виправданий.

таРасовський віталій григорович, на-
родився 1891 р. у с. Мамонкіно [вологод-
ського пов. вологодської губ.]. Росіянин, із 
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селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Майкоп Азово-Чорноморського краю. 
проповідник общини євангелістів сьомого 
дня. Ухвалою особливої наради НКвС СРСР 
у 1934 р. (ст. 5810 КК РСФРР) позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. заарештований 14 груд-
ня 1936 р. за к.-р. сектантську діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 7 червня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Ухвалою трійки УНКвС по Далекосхідному 
краю від 16 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 28 вересня 
і 20 квітня 1956 р.

таРасюк йосип миколайович, народив-
ся 1886 р. у с. Глосевичі [Гродненської] губ. 
білорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. пресвітер Харківської 
громади євангелістичних християн. зааре-
штований 6 червня 1935 р. за листування зі 
знайомим, який проживав за кордоном, і по-
відомлення йому провокаційних даних про 
СРСР (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 11 листопада 1935 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 3 серпня 1991 р.

таРатУта василь андрійович, народився 
1905 р. на хут. петрівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. 
петрівка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Робітник бурякопункту Куп’янського цу-
крозаводу. заарештований 17 лютого 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 23 трав-
ня 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

таРатУхін павло іванович, народився 
1890 р. у с. вишньо-Ольховате щигровського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у с. Гнидівка Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник Харківського тресту зелених 
насаджень. заарештований 19 червня 1937 р. 
за шпигунство на користь Японії (ст. 546 КК 
УРСР). Розстріляний 4 листопада 1937 р. 
у Харкові на підставі наказу заступника на-
чальника УНКвС по Харківській обл. Рей-
хмана від 4 листопада 1937 р. Реабілітований 
26 липня 1989 р.

таРковський петро марцелович, на-
родився 1905 р. у с. Ободівка Ольгопольсько-
го пов. подільської губ. поляк, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1923—1927 рр. 

член вЛКСМ, у 1932—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник заводу № 135. 
заарештований 29 травня 1935 р. за антирад. 
настрої, критику заходів рад. уряду і партії 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
1 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 31 січня 1992 р.

таРнопольський ісак абрамович, 
народився 1919 р. у м. полтава полтавської 
губ. єврей, із службовців, освіта неповна се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Учень 
заводу ім. Медведєва. заарештований 3 бе-
резня 1937 р. за к.-р. троцькістську агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 15 серпня 1937 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 27 квітня 
1962 р.

таРУсін гнат якович, народився 1881 р. 
у с. введенка зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. введенка Чугуївського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1929 р. 
за невиконання плану хлібозаготівлі (ст. 119 
КК УСРР) засуджений на 2,5 роки позбав-
лення волі, у 1930 р. звільнений з-під вар-
ти достроково. заарештований 14 листопада 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 лютого 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Ре-
абілітований 11 березня 1990 р.

таРУсін єрофій іванович, народився 
1891 р. у с. введенка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 9 серпня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 19 вересня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з позбавленням прав на 
3 роки. Реабілітований 11 березня 1990 р.

таРУсін яків ілліч, народився 1893 р. 
у с. введенське зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Кравець-кустар. 
заарештований 13 квітня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 15 червня 1937 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 20 липня 1992 р.

таРУсіна єфросинія степанівна, наро-
дилася 1907 р. у с. введенка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із селян, непись-
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мен., позапарт. проживала у с. введенка Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештована 8 червня 1937 р. за к.-р. 
релігійну агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 7 жовтня 
1937 р. засуджена на 6 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 3 роки і кон-
фіскацією особистого майна. Реабілітована 
15 лютого 1990 р.

татаРинов олесій іванович, народився 
1895 р. у м. білопілля Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Учитель школи Охмадиту. зааре-
штований 14 листопада 1936 р. як член к.-р. 
терористичної групи (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 10 трав-
ня 1937 р. (статті 5411, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений до вМп з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 11 липня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 13 березня 
1958 р.

татаРинцева лідія іванівна, народи-
лася 1897 р. у м. Крюків Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала у Хар-
кові. Економіст комбінату «Металобрухт». 
заарештована 10 грудня 1934 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
військовою прокуратурою 14-го стріл. корпу-
су 27 грудня 1934 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

татько арсеній петрович, народився 
1986 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта серед-
ня, у 1903—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. заступник директора Хвбз ім. 
Молотова. заарештований 8 липня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (статті 
547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 31 жовтня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 1 листопада 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 13 червня 1956 р.

твеРдохлібов костянтин герасимович, 
народився 1913 р. у м. Харбін, Китай. Укра-
їнець, з робітників, освіта неповна середня, 
позапарт. Служив у м. Свободний Амурської 
обл. Червоноармієць 62-го залізничного ба-
тальйону РСЧА. заарештований 31 березня 
1937 р. як організатор і керівник к.-р. групи 
харбінців (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і для 
подальшого слідства етапований до Харкова 
у розпорядження УДб ХОУ НКвС. Особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 вересня 1937 р. (статті 546, 548 через ст. 17, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-

стріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

тевельов сергій олександрович, на-
родився 1896 р. у с. Ніколаєво Курської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта середня, 
у 1918—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у м. балаклава Кримської АСРР. працівник 
Нерудсталі. заарештований 9 березня 1936 р. 
у Харкові як член к.-р. організації «Робітнича 
опозиція» і антипартійну роботу (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 15 липня 1937 р. (статті 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 5 років і конфіскацією майна. Термін 
покарання відбував у владимирській в’язниці. 
Розстріляний за ухвалою трійки УНКвС по 
Іванівській обл. від 2 грудня 1937 р., дата 
та місце розстрілу невідомі. Реабілітований 
20 червня 1956 р.

телевний михайло васильович, на-
родився 1907 р. у м. Костянтиноград Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. викладач навчального ком-
бінату ХТз. заарештований 28 лютого 1936 р. 
як член к.-р. угруповання та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 28 червня 1936 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. На 1940 р. 
проживав у с. Хрестище Красноградського 
р-ну Харківської обл. брав участь у вели-
кій вітчизняній війні. На 1951 р. проживав 
у с. Кривчинці винниківського р-ну Львів-
ської обл. Обліковець-завгосп Львівської 
школи колгоспних рахівників. заарештова-
ний 10 квітня 1951 р. і військовим трибуна-
лом військ МвС Харківської обл. 30 січня 
1952 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) засуджений 
на 25 років позбавлення волі у вТТ. звіль-
нений з-під варти достроково 9 січня 1956 р. 
за ухвалою військового трибуналу КвО від 
22 листопада 1955 р. зі зняттям судимості та 
обмеження прав. Реабілітований 15 листопада 
1957 р.

телиЧко валентин прокопійович, на-
родився 1908 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, у 1927—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Секретар комітету 
Кп(б)У заводу «Трансзв’язок». заарештова-
ний 23 березня 1937 р. за підривну троцькіст-
ську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 17 липня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 196 КК УРСР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
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на 3 роки. Ухвалою верховного Суду СРСР 
від 17 жовтня 1937 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий розгляд суду з притяг-
ненням до відповідальності також за стаття-
ми 547, 5411 КК УРСР. військовою колегією 
верховного Суду СРСР 27 березня 1938 р. 
(статті 547 через ст. 20, 548 через ст. 20, 5411 
КК УРСР) засуджений на 15 років тюремного 
ув’язнення з пораженням у правах на 5 ро-
ків і конфіскацією майна. Ухвалою пленуму 
верховного Суду СРСР від 13 червня 1939 р. 
вирок скасовано, справу направлено на но-
вий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито ДТв НКвС півд. залізниці 
29 лютого 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

телятник (телятников) петро дми-
трович, народився 1892 р. на хут. полтава 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. полтава Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. во-
рошилова. заарештований 28 березня 1935 р. 
за к.-р. підривну роботу (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 28 листопада 
1935 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 13 листопада 1992 р.

телятников микола якович, народив-
ся 1912 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. Служив на ст. Моніне 
Ярославської залізниці. Курсант 23-ї школи 
молодших авіаспеціалістів. заарештований 
4 червня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 
КК РРФСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 липня 1938 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Ухвалою особливої 
наради при НКДб СРСР від 5 січня 1946 р. 
судимість та пов’язані з нею обмеження зня-
то. Реабілітований 4 вересня 1989 р.

тельнов гаврило мусійович, народив-
ся 1877[9] р. у с. Рясне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Рясне 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Серп і молот». У 1929 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. Ухва-
лою судової трійки при колегії ДпУ УСРР 
від 19 березня 1930 р. (ст. 5411 КК УСРР) 
позбавлений волі в концтаборі на 5 років. 
заарештований 25 липня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 16 червня 
і 20 листопада 1989 р.

темецька ксенія іванівна, народилася 
1894 р. у м. Ходорів провінції Східна Гали-

чина Австро-Угорської імперії. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала у Харкові. Касир аптеки № 48. заарешто-
вана 12 червня 1937 р. за антирад. агітацію та 
участь в к.-р. групі ( статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляна 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 5 червня 1959 р.

темкін костянтин іванович, народився 
1890 р. у с. Деребуш Смоленської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1927—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник Мереф’янського склозаводу. 
заарештований 9 червня 1937 р. як член к.-р. 
польського шпигунського угруповання (статті 
546, 5410, 5411 КК УРСР) і за розпорядженням 
наркома внутрішніх справ УРСР І. М. Ле-
плевського від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) затвер-
джений до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 11 листопа-
да 1958 р.

тененбаУм беніамін фроймович, на-
родився 1896 р. у варшаві. єврей, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт., до 1935 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Комірник 
Харківського об’єднання їдалень. заарешто-
ваний 12 жовтня 1935 р. за те, що шляхом 
обману вступив до вКп(б) (ст. 180 ч. 2 КК 
УСРР), справу закрито помічником прокуро-
ра у спецсправах 13 квітня 1936 р. за (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР).

тенета григорій петрович, народив-
ся 1906 р. у с. Казгулак Ставропольсько-
го пов. Ставропольської губ. Росіянин, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Інспектор Державної хлібної ін-
спекції. У 1930 р. заарештовувався органами 
ДпУ УСРР як син куркуля. заарештований 
28 липня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 жовтня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 листо-
пада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 8 лип-
ня 1989 р.

теплов митрофан андрійович, народив-
ся 1906 р. у с. подровне Старооскольського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у будпоїзді 
№ 2 на роз’їзді 10-й км перегону Мерефа—
Нова водолага. Робітник будівництва півд. 
залізниці. заарештований 30 липня 1937 р. 
5-м відділком РСМ м. Харкова під час мітин-
гу, присвяченого Дню залізничника, у саду 
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клубу ім. Сталіна за хуліганство і антирад. ви-
словлювання (ст. 70 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 3 червня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував у Норільтабі, 
Крастабі. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

теРем’яЗев володимир ксенофонтович, 
народився 1888 р. у м. Темрюк Темрюцького 
від. Кубанської обл. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1921—1922 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. працівник будинку пропагандиста. за-
арештований 23 серпня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 13 січня 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5621 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі у м. вла-
дивосток, де помер 9 червня 1937 р. Реабіліто-
ваний 19 жовтня 1990 р.

теРентьєв григорій іванович, народив-
ся 1902 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Май-
стер-технолог Хпз. заарештований 13 грудня 
1934 р. за підготовку теракту проти керівників 
вКп(б) (ст. 548 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 15 травня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ. Ухвалою Найвищого Суду 
УСРР від 17 червня 1935 р. з обвинувачення 
виключено ст. 5411 КК УСРР. Реабілітований 
26 листопада 1992 р.

теРеня микола григорович, народився 
1894 р. у м. Ялта Ялтинського пов. Таврій-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у сел. високий 
Харківської приміської зони. викладач Хар-
ківської робітничої консерваторії «Канатка» 
та скрипаль симфонічного оркестру Харків-
ської державної опери. Ухвалою судової трій-
ки при колегії ДпУ УСРР від 9 січня 1933 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) висланий на 3 роки до 
північного краю. Термін покарання відбував 
у м. вологда, звільнений з-під варти достро-
ково. заарештований 28 серпня 1935 р. як 
член шпигунської терористичної організації 
(статті 546, 548, 5411 КК УСРР), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 2 лютого 1936 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР). звільнений з-під варти 
5 лютого 1936 р.

теРехов павло андрійович, народися 
1914 р. у с. Тереховка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник Харківського кера-
мічного заводу № 1. заарештований 23 грудня 

1934 р. за антирад. терористичну агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 26 червня 1935 р. 
за к.-р. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 2 листопада 1989 р.

теРеЩенко іван денисович, народився 
1893 р. у с. ворожба Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1928 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Машиніст депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 28 лютого 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито Оп Тв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. 
півд. залізниці 8 квітня 1937 р. за недоведе-
ності складу злочину (ст. 197 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

теРеЩенко федір степанович, наро-
дився 1895 р. у с. Миропілля Суджанського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Ку-
куй великосолдатського р-ну Курської обл. 
Чоботар артілі «Скороход». заарештований 
30 червня 1937 р. як член антирад. сектант-
ської організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. за сектантство 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
26 травня 1956 р.

теРновий павло петрович, народився 
1898 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківської приміської зони. Робітник 
Хпз. заарештований 3 вересня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 26 жовтня 1936 р. (ст. 5412 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 30 травня 1992 р.

теРнопол єлизавета герасимівна, на-
родилася 1888 р. у с. Андріївка зміївського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. Андріїв-
ка балаклійського р-ну Харківської обл. Се-
лянка-одноосібниця. заарештована 22 квітня 
1936 р. як член антирад. угруповання та анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 26 червня 1936 р. 
засуджена на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
вана 11 травня 1990 р.

теРнопол павло герасимович, наро-
дився 1889 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андрі-
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ївка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. заарештований 28 бе-
резня 1936 р. як член антирад. угруповання 
та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 26 червня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у Картабі. Реабілі-
тований 11 травня 1990 р.

тесленко антон андрійович, народив-
ся 1900 р. у с. Карасівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. першо-
травневе Харківської приміської зони. Ро-
бітник харківського дитячого садка № 145. 
заарештований 12 вересня 1936 р. у при-
міському поїзді за антирад. агітацію та об-
рази керівників партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 19 грудня 
1936 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 24 лютого 1994 р.

тесленко володимир миколайович, на-
родився 1908 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта невідома, позапарт., 
у 1925—1926 рр. член вЛКСМ. Головний кон-
структор металоштампувального заводу № 5. 
заарештованим не був, під слідством ЕКв 
УДб ХОУ НКвС з 11 серпня 1935 р. як член 
к.-р. троцькістської групи молоді (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 10 листопада 1935 р. засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у віддалених 
вТТ. Реабілітований 11 травня 1990 р.

тетеРУков олександр мойсейович, на-
родився 1908 р. у с. замачулля Могильовсько-
го пов. Могильовської губ. Росіянин, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. Гнидівка Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІпРз. заарештований 29 квітня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької заліз-
ниці 27 липня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 29 січня 1992 р.

тетянЧенко олексій андрійович, наро-
дився 1911 р. на хут. баранівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. Служив у м. бер-
дичів Київської обл. Червоноармієць 14-го 
кав. полку. заарештований 3 серпня 1935 р. 
за к.-р. агітацію та приховування соціального 
походження під час вступу в ряди РСЧА (стат-
ті 5410 ч. 1, 180 ч. 1 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 2-го кав. корпусу КвО 1 жовтня 
1935 р. (статті 5410 ч. 1, 180 ч. 2 КК УСРР) за-

суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
військового трибуналу КвО від 14 жовтня 
1935 р. пораження прав знято. Реабілітований 
12 серпня 1998 р.

тиЖненко Роман андрійович, народив-
ся 1888 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 31 грудня 1934 р. за 
к.-р. діяльність, навмисне невиконання ре-
монту паровозного парку (ст. 5410 КК УСРР), 
а 5 березня 1935 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд, справу закрито Тв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 
25 травня 1935 р.

тиль олександр федорович, народив-
ся 1884 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
у 1903—1918 рр. член партії соціалістів-ре-
волюціонерів, у 1931—1936 рр. член вКп(б). 
Інспектор ХЕТГз. заарештований 15 черв-
ня 1937 р. за зв’язок з керівником к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 серпня 1988 р.

тимофєєв кіндрат климентійович, на-
родився 1880 р. у с. Молодова вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Мо-
лодова Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Дяк. заарештований 30 липня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та розповсюдження антирад. 
листівок (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 грудня 1963 р.

тимофієнко андрій георгійович, на-
родився 1904 р. у с. піски Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1924—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Старший майстер меха-
нічного цеху ІпРз. заарештований 29 квітня 
1936 р. за к.-р. діяльність і належність до 
троцькістської організації (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 8 вересня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі. 29 березня 1941 р. звільнений з-під 
варти, проживав у м. Костянтинівка Доне-
цької обл. Реабілітований 21 червня 1989 р.
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тимошенко віктор іванович, наро-
дився 1918 р. у с. Ков’яги валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ. 
проживав у м. валки валківського р-ну 
Харківської обл. Учень СШ. заарештований 
20 березня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 17 серпня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

тимошенко степан семенович, наро-
дився 1886 р. у с. Ганнівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Хпз. заарештований 8 травня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 17 вересня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання від-
бував в північзалізничтабі у с. Княж-погост 
Комі АРСР. Реабілітований 27 вересня 1961 р.

тимЧенко григорій арсентійович, на-
родився 1914 р. у с. барвінкове Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1932 рр. 
член вЛКСМ. Служив у м. перм пермської 
обл. Червоноармієць 188-го полку військ 
НКвС. заарештований 21 квітня 1937 р. за 
антирад. агітацію та ухилення від виконан-
ня обов’язків військової служби (статті 5810 
ч. 1, 19313 КК РРФСР) і військовим трибуна-
лом внутрішньої охорони Свердловської обл. 
9 липня 1937 р. (статті 19312 п. «а», 5810 ч. 1 
КК РРФСР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 18 червня 1999 р.

тимЧенко йосип семенович, народив-
ся 1876 р. у с. Черемушне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Оленів-
ка Фастівського р-ну Київської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
11 квітня 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) висла-
ний до північного краю на 3 роки, у листо-
паді 1931 р. із заслання втік. заарештований 
27 жовтня 1935 р. за втечу з заслання та 
підробку документів (статті 78 ч. 3, 68 п. «а» 
через ст. 7 КК УСРР) і нарсудом петрівського 
р-ну м. Києва 1 грудня 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ.

тимЧенко кузьма павлович, наро-
дився 1882 р. у с. западня зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. западня 

зміївського р-ну Харківської обл. провідник 
вагонів ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 24 вересня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 27 листопада 1935 р. (ст. 5411 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. Реабі-
літований 19 квітня 1994 р.

тиРін олексій Устинович, народився 
1895 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Савинці 
Савинського р-ну Харківської обл. пічник. 
заарештований 1 травня.1935 р. за к.-р. ре-
лігійну агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
16 вересня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у Сибтабі. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

тиРіна єлизавета іванівна, народилася 
1904 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у с. Савинці 
Савинського р-ну Харківської обл. Селянка-
одноосібниця. заарештована 31 липня 1937 р. 
за те, що влаштовувала вдома моління та к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 10 лютого 1938 р.
засуджена на 6 років позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків. Реабілітований 2 серпня 1990 р.

титаР тимофій ілліч, народився 1906 р. 
на хут. Тупицівка валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. Служив у м. полтава Харків-
ської обл. Курсант полтавської військово-по-
літичної школи ім. Фрунзе. заарештований 
5 березня 1935 р. як член к.-р. організації 
(ст. 5411 КК УСРР), справу закрито полтав-
ським міськвідділом НКвС і Ов НКвС 25-ї 
стріл. дивізії 15 травня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

титаРенко архип єгорович, народився 
1891 р. у с. василівка вовчанського пов Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. василівка вов-
чанського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червоний орач». заарештований 28 липня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 21 березня 1989 р.

титаРенко василь микитович, наро-
дився 1885 р. у с. замостя зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1927—1935 рр. член 
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вКп(б). проживав у с. Гайдари зміївського 
р-ну Харківської обл. Референт комітету заго-
тівель при уповноваженому РНК. заарешто-
ваний 3 жовтня 1935 р. за приховування соці-
ального походження під час вступу до вКп(б) 
(ст. 180 ч. 2 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 16 березня 1936 р. (ст. 5412 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітований 15 червня 1994 р.

титаРенко іван михайлович, наро-
дився 1903 р. у с. Гіївка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1932 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Гіївка Харківської 
приміської зони. Робітник паровозного депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 8 серпня 1935 р. за к.-р. про-
паганду і шкідницьку діяльність (статті 547, 
5410 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. за к.-р. 
підривну шкідницьку діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Реабілітований 11 жов-
тня 1957 р.

тихомиРов павло васильович, наро-
дився 1901 р. у м. Тула Тульської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1919—1920 рр. член РКп(б). проживав 
у сел. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. помічник начальника арт. складу 
№ 29. заарештований 30 травня 1937 р. за 
участь у антирад. військово-троцькістській 
змові, шкідництво та диверсійну роботу (стат-
ті 541 п. «б», 547, 549, 5410, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 жовтня 1937 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до вМп. Розстріляний 
6 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
19 травня 1956 р.

тихоцький леонід георгійович, на-
родився 1876 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, із дворян, освіта вища, позапарт. 
Головний інженер Харківського відділення 
проектзаводтрансу. заарештований 14 липня 
1937 р. як член к.-р. шкідницької організації 
та шкідницьку діяльність (статті 547, 548, 5411 

КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 3 січня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 18 березня 1958 р.

тиЩенко гнат григорович, народив-
ся 1892 р. у с. Товстий Луг Суджанського 
пов. Курської губ. Росіянин, соціальне по-
ходження невідоме, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Агроном, заступник 
директора свинорадгоспу ім. 15-річчя жов-

тня у Красноградському р-ні. заарештований 
13 жовтня 1936 р. за замах на життя директо-
ра радгоспу, антисемітські настрої та службу 
в каральному загоні у 1918 р. (статті 69 ч. 2, 
5413, 5621 КК УСРР), 29 жовтня 1936 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд, 
справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
10 грудня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

тиЩенко іван іванович, народився 
1877 р. у с. Новобілгород вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Службовець ХЦТ. заарештований 26 квітня 
1936 р. як член к.-р. угруповання та к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 23 серпня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 31 січня 1992 р.

тиЩенко іван семенович, народився 
1897 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, з кустарів, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
пожежно-сторожової охорони Харківського 
міськхарчоторгу. заарештований 14 червня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
1 вересня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 19 травня 1995 р.

тиЩенко леонід петрович, народився 
1902 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. вагар ст. 
Харків-Тов. півд. залізниці. заарештований 
29 липня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 12 червня 1989 р.

тільЧенко олександр соломонович, 
народився 1889 р. у м. Столін пінського пов. 
Мінської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1924 р., у 1931 р. ви-
ключався за троцькізм. проживав у Харкові. 
завідувач 2-го пункту індпошиву Міськшвей-
коопремонту. У 1928 р. під слідством ДпУ 
УСРР за троцькізм. заарештований 15 квітня 
1935 р. як троцькіст, що залишився на троць-
кістській платформі і проводить к.-р. пропа-
ганду (ст. 5410 КК УСРР), і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 20 жовтня 1935 р. 
як член к.-р. групи висланий на поселення до 
Красноярського краю на 3 роки, а ухвалою 
від 17 квітня 1937 р. як член троцькістської 
організації, який підозрюється у терористич-
ній діяльності, позбавлений волі на 5 років. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
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від 24 травня 1947 р. висланий на 3 роки, 
а ухвалою від 15 жовтня 1949 р. як член анти-
рад. троцькістській організації висланий до 
Новосибірської обл. з поглиненням попере-
дньої ухвали. На засланні перебував у с. пех-
товка Новосибірської обл. звільнений з-під 
варти 17 травня 1954 р. На 1958 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 10 липня 1959 р.

ткаЧ григорій григорович, народився 
1881 р. у с. Стара водолага валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. 
член партії соціалістів-революціонерів. про-
живав у Харкові. Машиніст паровозного депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
28 липня 1937 р. за к.-р. агітацію та роз-
повсюдження к.-р. літератури (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 17 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 20 серпня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 18 липня 
1958 р.

ткаЧ дмитро степанович, народився 
1912 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. Шо-
фер політвідділу Управління півд. залізниці. 
заарештований 23 грудня 1936 р. за к.-р. 
агітацію під протекцією колишнього началь-
ника політвідділу Управління півд. залізниці, 
незаконне зберігання зброї (статті 5410 ч. 1, 
196 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
28 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 2 роки. Реабілітований 
18 червня 1991 р.

ткаЧ микола Захарович, народився 
1888 р. у с. березівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. березів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Яковлєва. У 1930 р. роз-
куркулений, висланий до північного краю. 
На засланні перебував в Архангельській обл. 
У 1934 р. виїхав до Харкова за дозволом 
міліції. заарештований 31 липня 1937 р. як 
розкуркулений, що втік з місця вислання 
та проводив агітацію за повернення майна 
куркулям (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 15 червня 1989 р.

ткаЧ теодор андрійович, народився 
1900 р. у с. Шутроминці провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт., у 1926—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Шофер ХММІ. заарештований 14 червня 

1936 р. за погрози на адресу відповідальних 
робітників інституту та незаконне зберігання 
вогнепальної зброї (статті 69 ч. 1, 196 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 листопада 1936 р. як соціально 
небезпечний елемент та незаконне зберігання 
зброї позбавлений волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у північсхідтабі. Роз-
стріляний 10 березня 1938 р. за ухвалою трій-
ки УНКвС по Дальбуду від 1 березня 1938 р. 
Реабілітований 4 липня і 11 січня 1958 р.

ткаЧенко андрій павлович, народив-
ся 1903 р. у с. Михайлівка Кобеляцького 
пов. полтавської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта середня, член вКп(б) з 1925 р. 
проживав у Харкові. завідувач Каналтресту. 
заарештований 23 липня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбував на Дальбуді НКвС. Ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 8 червня 
1948 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) висла-
ний на поселення до Красноярського краю. 
Реабілітований 28 вересня 1955 р.

ткаЧенко василь кирилович, народив-
ся 1905 р. у міст. Дьомине-Олександрівка 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1931 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Харківського електроапаратного заводу. за-
арештований 15 лютого 1937 р. за антирад. 
агітацію і крадіжку у 1934 р. печатки і штам-
пів артілі «Коопполіграф» та використання їх 
для підробки документів (статті 5410 ч. 1, 170 
п. «е», 68 ч. 2 КК УРСР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 5 травня 1937 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
19 жовтня 1990 р.

ткаЧенко григорій іванович, народився 
1915 р. у с. Лазірки Лубенського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., до 1937 р. член вЛКСМ. проживав 
у с. Шебелинка балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель НСШ. заарештований 
18 липня 1937 р. як член к.-р. групи вчителів 
та за антирад. троцькістську агітацію (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 18 червня 1938 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито прокурором Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 16 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) з анулюванням підписки про 
невиїзд.

ткаЧенко іван антонович, народився 
1887 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 



584 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

полтавської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. ба-
лаклія балаклійського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний січень». заарешто-
ваний 4 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 3 січня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

ткаЧенко іван данилович, народився 
1917 р. у с. Лигівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лигівка Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Тракторист Лигівської МТС. зааре-
штований 13 серпня 1935 р. за знущання над 
портретами керівників уряду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 27 листопада 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 24 лютого 1995 р.

ткаЧенко михайло іванович, народив-
ся 1900 р. у с. бабаї Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, у 1924—1932 рр. член вКп(б). проживав 
у с. бабаї Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник паровозного депо «жовтень» ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
23 квітня 1935 р. за шкідництво на виробни-
цтві та троцькістську пропаганду (статті 547, 
5410 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня у північсхідтабі. Розстріляний 20 травня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Даль-
буду від 23 квітня 1938 р. Реабілітований 
11 жовтня 1957 р. і 25 квітня 1960 р.

ткаЧенко пантелеймон вакулович, на-
родився 1880 р. у с. вири Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Контролер ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 23 липня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 15 жовтня 1937 р. засуджений на 
10 років тюремного ув’язнення з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою залізничної коле-
гії верховного Суду СРСР від 7 серпня 1939 р. 
тюремне ув’язнення замінено позбавленням 
волі у вТТ. Реабілітований 19 квітня 1994 р.

ткаЧенко Роман федорович, народився 
1882 р. у м. Луганськ Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1905—
1920 рр. член РСДРп(об’єднаної). проживав 
у Харкові. Інструктор відділу обробки металів 
будинку Держпрому. У 1922 р. під слідством 
ДпУ УСРР як меншовик. заарештований 

11 червня 1937 р. як член меншовицької ор-
ганізації та за антирад. діяльність (ст. 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бував у Каргопольтабі. Реабілітований 5 лип-
ня 1989 р.

ткаЧенко савелій павлович, народився 
1873 р. у с. Малинівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Малинівка Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Робітник ДЕС 
№ 2. заарештований 5 травня 1935 р. за стат-
тями 5410 ч. 1, 75 ч. 2 КК УСРР і Харківським 
облсудом 25 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 3 серпня 1994 р.

ткаЧенко тимофій Зіновійович, наро-
дився 1881 р. у с. Головчино Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка золочівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Конгресівського цукрозаводу. за-
арештований 17 квітня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 13 серпня 1937 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі, де помер 
1938 р. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

ткаЧов олександр терентійович, наро-
дився 1916 р. у с. протопопівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та неповна середня, член вЛКСМ з 1932 р. 
проживав у с. Норцівка Савинського р-ну 
Харківської обл. Робітник ДАРДз № 2 у сел. 
балаклія. заарештований 8 жовтня 1935 р. за 
наругу над портретами вождів партії та уряду 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
2 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував у вТК особливого 
будівництва НКвС у с. Нова водолага Хар-
ківської обл. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

тобольцев іван юхимович, народився 
1890 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Механік 
УНДАІ. заарештований 16 січня 1935 р. як 
член к.-р. організації та розповсюдження про-
кламацій (статті 5410, 5411 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 15 травня 1935 р. засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 17 червня 1935 р. 
з обвинувачення виключено ст. 5411 КК 
УСРР. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

товаРиш петро іванович, народився 
1898 р. у с. Опішня зінківського пов. пол-
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тавської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, у 1924—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Агроном-плановик Харківського 
облзаготуправління. заарештований 11 квіт-
ня 1937 р. як член к.-р. організації правих 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 8 липня 
1837 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі в’язниці з пораженням у правах на 5 ро-
ків і конфіскацією особистого майна. Термін 
покарання відбував у Норільтабі, де помер 
16 липня 1942 р. Реабілітований 24 травня 
1958 р.

товстий (толстой) спиридон дми-
трович, народився 1890 р. у с. зачепилівка 
Костянтиноградського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. болоховка Московської 
обл. бухгалтер робітфаку гірничого тресту. 
полтавським губревтрибуналом 9 травня 
1922 р. за службу писарем у банді Матвієн-
ка засуджений на 5 років позбавлення волі 
у бупрі, але з урахуванням щирого каяття 
й пролетарського походження від покарання 
звільнений. заарештований 28 грудня 1935 р. 
як член банди Матвієнка у 1920 р. (ст. 5413 КК 
УСРР), справу закрито помічником прокуро-
ра у спецсправах 31 травня 1936 р. на підставі 
того, що за цей злочин він вже був покара-
ний. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харкові 
за ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 11 квітня 1938 р. Реабілітова-
ний 14 грудня 1956 р.

токаР іван михайлович, народився 
1885 р. у с. Солохи Курської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник гужового тран-
спорту Харківської контори південмонтажбу-
ду. У 1932 р. розкуркулений. заарештований 
2 листопада 1935 р. к.-р. та антисемітську 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 10 лютого 1936 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Реабілітований 
21 жовтня 1994 р.

токаР степан петрович, народився 
1915 р. у с. Токарівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, член вЛКСМ з 1931 р. проживав 
у с. Токарівка Липецького р-ну Харківської 
обл. Робітник вагонного депо ст. Харків-
Сорт. півд. залізниці. заарештований 15 бе-
резня 1935 р. за антирад. агітацію з проявом 
терористичних тенденцій (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 1 квітня 1935 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі з об-

меженням прав на 2 роки. Реабілітований 
11 липня 1991 р.

токаРев антон євграфович, народився 
1900 р. у с. Ракитне Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Машиніст резерву ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 1 вересня 1935 р. 
за антирад. агітацію: з лайкою вилив воду 
на портрет т. ворошилова (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 17 жовтня 
1935 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. Ухвалою транспортної колегії верхо-
вного Суду СРСР від 7 грудня 1935 р. ви-
рок скасовано, справу спрямовано на новий 
розгляд. Лінсудом півд. залізниці 16 грудня 
1935 р. засуджений на 2,5 роки позбавлення 
волі. Термін покарання відбував у будколонії 
НКвС № 4 у м. Кременчук Харківської обл. 
Реабілітований 15 березня 1994 р.

токаРев віктор вікторович, народився 
1896 р. у с. Шарівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ко-
мірник ХАІ. заарештований 6 березня 1937 р. 
за к.-р. антисемітську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 5 червня 1937 р. (ст. 5621 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 1 рік позбавлення волі. після 
відбуття терміну покарання проживав у м. Су-
ми Сумської обл. президією верховної Ради 
УРСР 16 листопада 1938 р. судимість знято.

токаРев семен васильович, народився 
1899 р. у Катеринославській губ. Росіянин, 
з робітників, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1917—1932 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. без певних занять. Ухвалою осо-
бливої наради при колегії ОДпУ від 11 жов-
тня 1932 р. за к.-р. діяльність висланий на 
3 роки до м. Тобольськ. заарештований 3 січ-
ня 1937 р. як член Московського підпільного 
правоопортуністичного центру та к.-р. роботу 
у Харкові (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 29 червня 
1939 р. (статті 17, 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР, 
за санкцією ст. 542 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 17 трав-
ня 1943 р. Реабілітований 26 липня 1957 р.

толмаЧов-піддУбний григорій 
федорович, народився 1886 р. у с. Тетлега 
зміївського пов. Харківської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Літератор. заарештований 
17 січня 1935 р. як член к.-р. троцькістської 
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організації (ст. 548 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 14 верес-
ня 1935 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у табпункті Кремль Соловецького вТТ. Роз-
стріляний 3 листопада 1937 р. в урочищі Сан-
дармох на 16-му км від м. Медвежогорськ Ка-
рельської АРСР за ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Ленінградської обл. від 9 жовтня 
1937 р. Реабілітований 27 листопада 1970 р.

толстов григорій васильович, наро-
дився 1901 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
у 1931—1934 рр. член вКп(б). Інструктор 
Хпз. заарештований 28 квітня 1936 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 4 серпня 1936 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у віддалених 
вТТ з обмеженням прав на 2 роки. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 5 серпня 1936 р. 
вирок суду скасовано, справу передано на 
новий розгляд в іншому складі суддів. Харків-
ським облсудом 13 лютого 1937 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
Найвищого Суду УРССР від 5 квітня 1937 р. 
вирок скасовано, справу закрито зі звільнен-
ням з-під варти. верховним Судом 1 листопа-
да 1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбував у Каргопольтабі.

толстой спиридон дмитрович, див. 
ТОÂСТИЙ (Тîлñòîй) Сïèðèäîí Дìèòðîâèч.

толЧинський йосиф мордухович, 
народився 1885 р. у с. Лисенко звенигород-
ського пов. Київської обл. єврей, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. безробітний. заарештований 
8 червня 1935 р. за зв’язки з закордонними 
релігійними місіями (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 січня 
1936 р. (ст. 544 КК УСРР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у Картабі. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 березня 1941 р. за 
антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
8 років. помер 27 липня 1941 р. у Картабі. 
Реабілітований 9 лютого 1989 р.

томанов тимофій данилович, народив-
ся 1886 р. у с. прилепи Курської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник хлібозаводу 
№ 7. У 1929 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 20 липня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію та службу у контррозвідці білих у 1921 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-

ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 липня 1993 р.

томаРовський микола миколайович, 
народився 1905 р. у с. Ніколаєвка бєлгород-
ського пов. Курської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Головашівка Дергачівського р-ну Харківської 
обл. провідник вагонного депо ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 25 січня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 22 червня 1936 р. 
виправданий зі звільненням з-під варти.

томенко олександр дійович, народив-
ся 1908 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта середня, у 1932—1936 рр. член вКп(б). 
Служив у м. перм пермської обл. Курсант 3-ї 
військової школи авіатехніків ім. Молотова. 
заарештований 11 грудня 1936 р. за ст. 581 
п. «б» КК РСФРР і військовим трибуналом 
Уральського військокругу 24 березня 1938 р. 
(статті 588, 5810 ч. 1, 5811 КК РСФРР) засу-
джений на 10 років позбавлення волі з об-
меженням прав на 4 роки. Реабілітований 
4 листопада 1997 р.

томенко сильвестр якимович, наро-
дився 1903 р. у с. Дебеславці Коломийського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1925—1929 рр. член КпзУ, у 1931—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМз. заарештований 10 жовтня 
1935 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
7 лютого 1936 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

томко (томка) федір (федір-антон-
оскар) іванович, народився 1898 р. у м. Гроз-
ний Грозненського окр. Терської обл. Словак, 
із купців, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. завгосп-експедитор харківського 
відділення Автотракторозбуту. заарештований 
7 вересня 1936 р. як член к.-р. організації та ви-
готовлення фіктивних документів (статті 5410, 
5411 КК УСРР), для подальшого слідства ета-
пований до Києва у розпорядження Спв УДб 
НКвС УСРР і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 липня 1937 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність позбавлений волі у в’язниці 
на 8 років. помер 25 жовтня 1939 р. в місцях 
ув’язнення. Реабілітований 8 лютого 1957 р.

топал віссаріон іванович, народився 
1894 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1930—1935 рр. кандидат 
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у члени вКп(б). проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник Тсоавіахім. заарештований 5 листопада 
1935 р. за приховування соціального похо-
дження під час вступу до вКп(б) (ст. 180 ч. 2 
КК УСРР), справу закрито помічником про-
курора в спецсправах 26 листопада 1935 р. 
(ст. 5 КпК УСРР).

топоРек мойсей вольфович, народився 
1897 р. у м. Лодзь Лодзького пов. петроков-
ської губ. єврей, з робітників, освіта середня, 
до 1935 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник фабрики «Червона нитка». зааре-
штований 24 серпня 1935 р. за нелегальний 
приїзд з польщі та вступ до вКп(б) з к.-р. 
метою (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 14 листопада 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 
180 п. 2 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 16 червня 1989 р.

топЧій антон дмитрович, народився 
1889 р. у с. Каплунівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
безробітний. заарештований 10 січня 1936 р. 
за к.-р. листування, зберігання листівок з на-
ціоналістичними лозунгами (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
28 березня 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 23 січня 1990 р.

топЧій георгій максимович, народився 
1895 р. у с. верхній Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Робітник друкар-
ні «Інвалід-друкар». заарештований 6 вересня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 21 січня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 14 листопада 1994 р.

тоРяник григорій федорович, народив-
ся 1905 р. у с. Соснівка Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Рахівник Коопвзуттєремонту. заарештований 
29 грудня 1934 р. за написання заяви к.-р. 
змісту та передачу її іноземним представни-
кам (ст. 543 через ст. 17 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 11 лютого 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 7 років з обмежен-
ням прав на 5 років та конфіскацією особис-
того майна. Реабілітований 27 серпня 1991 р.

тоціУс євгенія юліївна, народилася 
1893 р. у м. Різа, Німеччина. Німкеня, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. проживала 

у Харкові. безробітна. заарештована 29 берез-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (статті 5410, 5411 
КК УСРР), 29 червня 1936 р. звільнена з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу закри-
то ЕКв УДб ХОУ НКвС 23 жовтня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

тРаллеР пейсах шайович, народився 
1906 р. у м. Івангород Люблінської губ. єврей, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Механік фабрики ім. 
балицького. заарештований 3 грудня 1935 р. 
за антирад. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР), справу закрито Ов УДб НКвС ХвО 
19 грудня 1935 р. за браком матеріалів, що ви-
кривають злочин. Розстріляний 30 листопада 
1937 р. у Харкові за ухвалою комісії НКвС 
СРСР і прокурора СРСР від 16 листопада 
1937 р. Реабілітований 19 лютого 1963 р.

тРамбицька віра григорівна, народи-
лася 1909 р. у Москві. єврейка, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1927—1929 рр. кан-
дидат у члени вЛКСМ. проживала у Харко-
ві. Науковий секретар Харківської наукової 
бібліотеки ім. Короленка. У 1929 р. під слід-
ством ХОС ДпУ за троцькістську діяльність. 
заарештована 28 лютого 1936 р. за троцькіст-
ську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 19 червня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КК УСРР). заарештована 18 трав-
ня 1950 р. за антирад. троцькістську діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 16 грудня 
1950 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала в Озертабі в Ір-
кутській обл. Реабілітована 9 жовтня 1954 р.

тРаУтман Рудольф іванович, народився 
1887 р. у колонії ворме-Ландау Херсонської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. Красний Кут Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоне село». заарештований 13 грудня 
1934 р. за к.-р. агітацію та спробу розвалу 
колгоспу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 13 червня 1935 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Ухвалою 
верховного Суду УСРР від 27 серпня 1935 р. 
вирок змінено, вважається засудженим за 
статтями 5410 ч. 1, 106, 68 ч. 3 КК УСРР 
до міри покарання, яка обрана спецколе-
гією Харківського облсуду. помер 24 січня 
1938 р. в ув’язненні. Реабілітований 6 листо-
пада 1992 р.

тРетяков георгій ілліч, народився 
1912 р. у с. волобуївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. волобуївка ба-



588 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

лаклійського р-ну Харківської обл. Комірник 
колгоспу ім. Леніна. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
31 липня 1937 р. за к.-р. агітацію та к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 жовтня 1960 р.

тРетяков єгор ілліч, народився 1919 р. 
у с. Новопокровка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новопокровка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Тракто-
рист Чугуївської МТС. заарештований 2 січ-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 11 березня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 14 лютого 1994 р.

тРиЗна порфирій савович, народився 
1887 р. у с. Губарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Губарівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Чер-
говий ст. вихідна вузькоколійної залізниці 
пархомівського цукрозаводу. заарештований 
30 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію та поширен-
ня провокаційних чуток про маневри РСЧА 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
22 жовтня 1936 р. виправданий. Ухвалою 
транспортної колегії верховного Суду СРСР 
від 13 січня 1937 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий судовий розгляд. Лінсудом 
півд. залізниці 9 лютого 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангель-
ської обл. Реабілітований 27 червня 1991 р.

тРикоЗ семен мусійович, народився 
1895 р. у с. велика павлівка зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, у 1918 р. член УпСР, у 1919—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Еконо-
міст Укрдіпроводу. заарештований 23 вересня 
1934 р. як колишній редактор «партвидаву», 
який потурав к.-р. націоналістичним еле-
ментам (ст. 5412 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 квітня 
1935 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. після відбуття терміну по-
карання проживав у м. Астрахань. У 1941—
1945 рр. брав участь у великій вітчизняній 
війні, був поранений, нагороджений медал-
лю «за боевые заслуги». з 1945 р. проживав 
у м. Кам’янець-подільський Хмельницької 
обл. Реабілітований 1 вересня 1956 р.

тРипілець андрій павлович, народився 
1908 р. на хут. щербаки богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дмитрів-
ка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу ім. Шевченка. заарешто-
ваний 5 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито богодухів-
ським Рв НКвС 3 жовтня 1936 р.

тРипілець семен митрофанович, на-
родився 1896 р. у с. вінницькі Івани бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у радгоспі «Уляновський» у Охтирському 
р-ні Харківської обл. Робітник радгоспу. за-
арештований 9 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу закрито 
богодухівським Рв НКвС 3 листопада 1936 р. 
за недоведеності складу злочину.

тРиЩенков іван васильович, наро-
дився 1916 р. у с. Малєєвка Льговського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у сел. 
жихар Харківської приміської зони Учень 
ФзУ ХЕМз. заарештований 26 січня 1935 р. 
за розповсюдження серед учнів ФзУ власних 
рукописів к.-р. характеру (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 квітня 
1935 р. засуджений на 1,5 роки позбавлення 
волі у зМУ. Термін покарання відбував у Ми-
колаївській с.-г. колонії НКвС. звільнений 
умовно-достроково за постановою нарсуду 
варварівського р-ну Одеської обл. від 23 груд-
ня 1935 р. Реабілітований 21 липня 1994 р.

тРіандофілова олександра михайлів-
на, народилася 1894 р. у с. великий Янісоль 
Маріупольського пов. Катеринославської губ. 
Гречанка, із службовців, освіта вища, у 1920—
1936 рр. член вКп(б). Інженер-архітектор 
проектного відділу Управління півд. залізни-
ці. заарештована 26 вересня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістській націоналістичній органі-
зації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом пів-
денної залізниці 4 січня 1937 р. виправдана.

тРостянецький марко ізраїльович, 
народився 1902 р. у м. Криве Херсонської 
губ. єврей, з торговців, освіта вища, у 1919—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник мінерального цеху Харківсько-
го пивзаводу № 1. заарештований 17 липня 
1937 р. як член антирад. правотроцькістської 
терористичної організації (статті 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 червня 1938 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 8 років. Реабілітований 18 бе-
резня 1958 р.
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тРофимов федір абрамович, народив-
ся 1900 р. у с. Рясне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рясне зо-
лочівського р-ну Харківської обл. псаломщик 
покровської церкви у с. Івашки. позбавлений 
виборчих прав. заарештованим не був, під 
слідством золочівського Рв НКвС з 14 травня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 29 липня 1936 р. ви-
правданий за недоведеності обвинувачення.

тРофимов федір гордійович, наро-
дився 1879 р. у с. Уди Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Уди зо-
лочівського р-ну Харківської обл. Робітник на 
будівництві Харківського аеропорту. зааре-
штований 19 серпня 1936 р. за антирад. агіта-
цію та терористичні помисли (статті 5410, 548 
через ст. 7 КК УСРР) і Харківським облсудом 
11 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
27 грудня 1993 р.

тРохименко василь кіндратович, на-
родився 1911 р. у с. білозір’я Черкаського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., у 1929—1932 рр. член вЛКСМ. 
проживав у м. зіньків зіньківського р-ну Хар-
ківської обл. плановик-економіст зіньківської 
райспоживспілки. заарештований 15 травня 
1937 р. як член к.-р. організації та к.-р. ді-
яльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і нар-
комом внутрішніх справ УРСР Леплевським 
І. М. 19 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

тРоцький дмитро васильович, наро-
дився 1890 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з міщан, освіта початкова, позапарт., 
у 1933—1935 рр. член вКп(б), у 1935—
1936 рр. кандидат у члени вКп(б). Машиніст 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 18 травня 1937 р. за к.-р. 
агітацію і недбале ставлення до службових 
обов’язків, яке призвело до аварії (статті 5410 
ч. 1, 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 16 грудня 1937 р. (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений до розстрілу. 
Ухвалою Судово-наглядової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 20 січня 1938 р. вирок 
скасовано, справу передано на новий роз-
гляд зі стадії попереднього слідства. Лінсудом 
півд. залізниці 20 січня 1939 р. (ст. 547 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 

Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 29 грудня 1959 р.

тРоян віктор кирилович, народився 
у с. берестівка Гадяцького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. бухгалтер Хар-
ківського відділення тресту «Урксадінвентар». 
заарештований 17 січня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 27 січня 1935 р. (ст. 4 КпК 
УСРР) зі звільненням з-під варти.

тРУблаєвиЧ микола сергійович, на-
родився 1902 р. у м. юр’їв юр’ївського пов. 
Ліфляндської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Референт Хар-
ківського облсуду. заарештований 27 грудня 
1934 р. за підготовку терактів проти членів пар-
тії і рад. працівників (ст. 548 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 листопада 1935 р. за к.-р. діяльність висла-
ний до Красноярського краю на 3 роки. Ухва-
лою трійки УНКвС по Красноярському краю 
від 10 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ, 
стаття обвинувачення та термін покарання 
невідомі. Термін покарання відбував у пів-
нічноєнісейському вТТ, де помер 28 трав-
ня 1938 р. Реабілітований 28 травня 1957 р.

тРУтень іван павлович, народився 
1899 р. у с. білоцерківка Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 83. заарештований 26 грудня 
1934 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 червня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Реабілітований 9 липня 1965 р.

тРУш павло никифорович, народився 
1913 р. у с. замостя зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. замостя 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківської друкарні «Комуніст». заарешто-
ваний 4 лютого 1936 р. за дебош, бійку та 
к.-р. вигуки в нетверезому стані (статті 5410, 
70 ч. 2 КК УСРР) і лінсудом півд. залізни-
ці 3 березня 1936 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у в’язниці. Реабілітований 
29 грудня 1992 р.

тРУш сергій михайлович, народився 
1899 р. у с. Михайлівка Томської губ. Росі-
янин, із селян, освіта середня спеціальна, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
на ст. Лозова півд. залізниці. Інженер зв’язку 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
31 липня 1937 р. за шкідництво і прихову-
вання служби у білій армії (ст. 547 КК УРСР) 
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і лінсудом півд. залізниці 8 липня 1938 р. за-
суджений на 15 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Термін по-
карання відбував у білбалттабі на ст. Медвежа 
Гора залізниці ім. Кірова. Ухвалою залізнич-
ної колегії верховного Суду СРСР від 15 бе-
резня 1940 р. вирок скасовано, справу закрито 
за недоведеності обвинувачення, 17 травня 
1940 р. звільнений з-під варти.

тРУш федір григорович, народився 
1915 р. у с. замостя зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1931—1932 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. замостя зміївського 
р-ну Харківської обл. Робітник паровозного 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 4 червня 1935 р. за поши-
рення к.-р. поглядів і настроїв, шкідництво на 
виробництві (статті 547, 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1936 р. за к.-р. підривну шкідницьку 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 11 жовтня 1957 р.

тРУшин володимир іванович, народив-
ся 1888 р. у с. биково бронницького пов. 
Московської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник 17-ї житлової дистанції ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
27 вересня 1936 р. за троцькістську к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 3 грудня 1936 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. Роз-
стріляний 10 лютого 1938 р. у сел. Чіб’ю Комі 
АРСР за ухвалою трійки УНКвС Архангель-
ської обл. від 25 грудня 1937 р. Реабілітований 
13 серпня 1993 р.

тУЗик петро гаврилович, народився 
1889 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. Українець, соціальне 
походження невідоме, освіта початкова, по-
запарт., у минулому член вКп(б). проживав 
у Харкові. Управитель Харківської контори 
Анілтресту. заарештований 17 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 лютого 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 17 грудня 1949 р. як член 
антирад. організації висланий на поселення 
до Акмолінської обл., працював робітником 
на заводі «Хімік» у м. Акмолінськ. Реабіліто-
ваний 25 квітня 1989 р.

тУлінов василь васильович, народив-
ся 1899 р. у м. Таганрог Таганрозького окр. 

області війська Донського. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник будівельного цеху 
«Хартрансу». заарештований 30 квітня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
справу закрито Оп Тв ГУДб НКвС ст. 
Харків-пас. півд. залізниці 30 червня 1936 р. 
за недоведеності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

тУмко михайло адамович, народився 
1885 р. у с. Синюти Свентянського пов. ві-
ленської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ко-
мендант житлових будинків управління Харе-
нерго. заарештований 2 листопада 1936 р. як 
член к.-р. офіцерського угруповання (ст. 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
26 травня 1937 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 6 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 3 роки. помер 24 вересня 1937 р. у лікарні 
Харківської змішаної в’язниці. Реабілітова-
ний 10 травня 1958 р.

тУпиков арсеній федорович, народив-
ся 1895 р. у с. Шуликове Кромського пов. 
Орловської губ. Українець, з торговців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер заводу «Серп і молот». заарештований 
12 травня 1936 р. за шкідницьку діяльність 
та к.-р. профашистську агітацію (статті 547, 
5410 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 15 серпня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки, 
за ст. 547 КК УСРР виправданий. Реабілітова-
ний 1 червня 1990 р.

тУпиця Захарій іванович, народився 
1901 р. на хут. Тупицівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ту-
пицівка валківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. заарештований 27 лютого 
1935 р. полтавським міськвідділом НКвС за 
недонесення про існування к.-р. організації 
(ст. 5411 КК УСРР), справу закрито полтав-
ським міськвідділом НКвС і Ов НКвС 25-ї 
стріл. дивізії 15 травня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

тУРик костянтин антонович, народився 
1911[01] р. у с. Носівка Ніжинського пов. 
Чернігівської обл. Українець, соціальне по-
ходження невідоме, освіта незакінчена вища, 
член вЛКСМ з 1928 р. проживав у Харко-
ві. Студент ХЕТІ. заарештований 22 грудня 
1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
21 травня 1935 р. засуджений на 5 років по-
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збавлення волі у вТТ. Реабілітований 23 жов-
тня 1992 р.

тУРовський казимир францович, на-
родився 1888 р. у с. полянки Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гусинка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Колгоспник. У 1932 р. під слідством ДпУ 
УСРР (ст. 5410 КК УСРР). У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку виселений з прикор-
донної смуги. заарештований 4 листопада 
1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
21 березня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
1 рік. Ухвалою спецколегії верховного Суду 
УРСР від 13 червня 1937 р. вирок скасовано, 
справу спрямовано на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. Особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
18 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
31 березня 1989 р.

тУРовський семен абрамович, наро-
дився 1895 р. у м. Чернігів Чернігівської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, член 
вКп(б) з 1911 р. проживав у Харкові. заступ-
ник командуючого ХвО, комкор. заарешто-
ваний 4 вересня 1936 р. у Москві як учасник 
військово-фашистської терористичної змови 
(статті 581 п. «б», 588, 5811 КК РРФСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
1 липня 1937 р. засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна і позбав-
ленням військового звання «комкор», з не-
гайним виконанням вироку за постановою 
ЦвК СРСР від 1 грудня 1934 р. Розстріляний 
1 липня 1937 р. у Москві. Реабілітований 
29 вересня 1956 р.

тУРЧенко василь михайлович, наро-
дився 1893 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у радгоспі «Кегичівка» у Кегичів-
ському р-ні Харківської обл. зоотехнік рад-
госпу «Кегичівка». заарештований 12 червня 
1935 р. як член к.-р. угруповання у радгоспі 
«перемога» (ст. 5411 КК УСРР), рішення 
в справі відсутнє.

тУРЧенко степан софронович, наро-
дився 1908 р. у с. Новоіванівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. панютине Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник пвРз. заарешто-
ваний 30 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 

за к.-р. роботу винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 січня 1958 р.

тшахеР гельмут густавович, народився 
1913 р. у м. Форст, Німеччина. Німець, [з 
робітників], освіта середня, позапарт. про-
живав у сел. панютине Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник пвРз. заарештований 
31 липня 1937 р. за шпигунську діяльність та 
профашистську агітацію (статті 546, 549, 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 2 червня 1989 р.

тшахеР густав густавович, народився 
1886 р. у м. бриснець, Німеччина. Німець, [з 
робітників], освіта середня, позапарт. про-
живав у сел. панютине Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник пвРз. заарештований 
31 липня 1937 р. за шпигунську діяльність та 
профашистську агітацію (статті 546, 549, 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 2 червня 1989 р.

тюменцев іван тимофійович, наро-
дився 1908 р. у м. белебей белебеєвського 
пов. Уфимської губ. Чуваш, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1925—1936 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. пілот 11-ї 
авіаескадрильї 43-ї авіабригади, лейтенант. 
заарештований 20 серпня 1936 р. за спів-
чуття контрреволюціонерам т. зінов’єву і т. 
Каменєву і терористичні помисли (статті 548, 
5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
20 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ. 
Термін покарання відбував у Кіровській 
в’язниці в Одеській обл. Справу закрито Ов 
НКвС ХвО 13 серпня 1938 р.

тютюников лазар маркович, наро-
дився 1895 р. у с. Степанці Канівського пов. 
Київської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1931 р. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. Кустар-
перукар. заарештований 16 грудня 1936 р. за 
шпигунську діяльність на користь Німеччини 
(ст. 546 ч. 1 КК УСРР) і військовим трибуна-
лом ХвО 16 червня 1937 р. виправданий.

тягелєв федір петрович, народився 
1919 р. у с. Любицьке Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. Кам’янка Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Рахівник Топольської МТС. 
заарештований 5 лютого 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 25 квітня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
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на 1 рік. військовим трибуналом військ МвС 
по Дальбуду в 1943 р. засуджений на 8 років 
позбавлення волі у вТТ. На 1965 р. проживав 
у с. піски Дворічанського р-ну Харківської 
обл., працював у радгоспі «Топольський». 
Реабілітований 16 квітня 1965 р.

тягній микита полікарпович, народив-
ся 1904 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козачка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського заводу «ÂÓТÐИЗ». заарешто-
ваний 15 лютого 1935 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 13 липня 1935 р. 
засланий до Казахстану на 3 роки. Реабіліто-
ваний 14 листопада 1989 р.

тяЖкін вадим володимирович, народив-
ся 1906 р. у Харкові. Національність, соціаль-

не походження, освіта, партійність та місце 
роботи невідомі. проживав у Ленінграді. за-
арештований 28 квітня 1935 р. і Ленінград-
ським облсудом 27 липня 1935 р. (статті 182, 
5810 ч. 1 КК РСФРР) засуджений на 7 років 
позбавлення волі. Термін покарання відбував 
у воркутинському відділенні Ухтпечтабу.

тяЖкоРоб дмитро павлович, народив-
ся 1896 р. у с. писарівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. писарівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
29 серпня 1935 р. за побиття колгоспника та 
погрози активу колгоспу (ст. 69 КК УСРР) 
і нарсудом Кегичівського р-ну 21 вересня 
1935 р. (ст. 69 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з позбавлен-
ням прав на 3 роки.

У

УдаЧин іван михайлович, народився 
1901 р. у с. залютине Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Люботин Харків-
ської приміської зони. Робітник вагонного 
депо ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. за-
арештований 15 березня 1935 р. за антирад. 
агітацію з виявом терористичних тенденцій 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
1 квітня 1935 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з обмеженням прав на 2 роки. 
Реабілітований 11 липня 1991 р.

УдовиЧенко іван харитонович, на-
родився 1904 р. у с. Капустинці Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. завід-
увач молочного пункту агрокомбінату ІпРз. 
У 1933 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 3 липня 1935 р. 
як член нелегальної секти «п’ятидесятників» 
та антирад. діяльність (ст. 5410 КК УСРР), 
28 серпня 1935 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. постановою Тв УДб 
НКвС УСРР 27 листопада 1935 р. оголошений 
у всесоюзний розшук. Справу не завершено.

Уколов олексій іванович, народився 
1904 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
панютине Лозівського р-ну Харківської обл. 
Машиніст паровозного депо ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 28 грудня 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 547 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 27 листопада 1937 р. 

(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 6 років з пораженням у правах на 
5 років. Термін покарання відбував в північс-
хідтабі, після звільнення з-під варти працював 
за вільним наймом на Дальбуді. У 1946 р. 
повернувся до сел. панютине Харківської 
обл., на 1957 р. працював машиністом пвРз. 
Реабілітований 28 грудня 1992 р.

УкРаїнцев самуїл пилипович, народив-
ся 1889 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
безробітний. заарештований 3 квітня 1935 р. 
за антирад. антисемітську агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411, 542 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 1 липня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 
5412, 5621 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 29 січня 1992 р.

Улітін петро андрійович, народився 
1897 р. у с. Рождественське Нижньогород-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у м. Одеса Одеської обл. 
Студент Одеського німецького педагогічного 
інституту. заарештований 27 лютого 1935 р. 
як організатор к.-р. фашистської групи, яка 
мала на меті повалення рад. влади (статті 542, 
5410, 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 23 листопада 1935 р. засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 5 років. Реабілітований 
29 вересня 1992 р.

Ульянцев єгор митрофанович, див. 
ГЕНЕÐАЛОÂ Аðñåíò³й Ïðîêîïîâèч (Óлüÿíцåâ 
Єгîð Ìèòðîфàíîâèч)
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Уманський михайло пилипович, на-
родився 1905 р. у м. Хорол Хорольського 
пов. полтавської обл. єврей, з міщан, освіта 
середня, позапарт., у 1932 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Старший інспектор бу-
дівельно-квартирного відділу ХвО. У 1928 р. 
під слідством ДпУ УСРР за к.-р. троць-
кістську діяльність. заарештований 26 лю-
того 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 27 червня 1936 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у воркутинському від-
діленні Ухтпечтабу, де помер 12 листопада 
1938 р. Реабілітований 23 травня 1989 р.

Умястовський йосип владиславович, 
народився 1882 р. у с. Укропишки Ошмян-
ського пов. віленської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. заготівельник дитячої колонії ім. 
петровського у с. Гіївка Харківської при-
міської зони. заарештований 1 лютого 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 5 травня 
1937 р. виправданий.

УРін яків файтелевич, народився 1891 р. 
у м. Олександрівськ Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із службов-
ців, освіта середня, член вКп(б) з 1931 р. 
проживав у Харкові. завідувач групи ХТГз. 
заарештований 2 жовтня 1936 р. за неповідо-
млення про к.-р. злочин (ст. 5412 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 16 грудня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 15 серпня 1991 р.

Ус Уляна андріянівна, народилася 1900 р. 
у с. Гонтів Яр валківського пов. Харківської 
губ. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала у с. Гонтів Яр валків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Шлях Леніна». заарештована 6 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 23 лютого 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджена на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітована 25 липня 1994 р.

Усань олександр павлович, народився 
1902 р. у с. Сніжків валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Сніжків вал-
ківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 21 вересня 1936 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 14 квітня 1937 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. після звільнення 

з-під варти проживав і помер 20 січня 1982 р. 
у с. Сніжків валківського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 15 лютого 1990 р.

УсаЧ абрам якович, народився 1900 р. 
у с. Івниця житомирського пов. волинської 
губ. єврей, з робітників, освіта незакінчена 
вища, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. безробітний. заарешто-
ваний 28 лютого 1936 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 27 червня 
1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у воркутинському відділенні 
Ухтпечтабу. Реабілітований 16 червня 1989 р.

Устевський франц матвійович, на-
родився 1887 р. у м. Сувалки Сувалкської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. вовчанськ вовчанського 
р-ну Харківської обл. Робітник вовчанської 
ткацької фабрики. заарештований 10 верес-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 14 березня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

Устименко василь андрійович, наро-
дився 1905 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Харківської приміської зони. бухгалтер ди-
тячого містечка ім. петровського. заарешто-
ваний 31 жовтня 1932 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито ХОв ДпУ 
31 січня 1933 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). за-
арештований 27 березня 1935 р. за к.-р. діяль-
ність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 липня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Реабіліто-
ваний 26 червня 1989 р.

Ухань григорій кирилович, народив-
ся 1899 р. у с. Яковівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Яковівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Челюскінець». 
У 1930 р. ухвалою особливої наради при 
колегії ОДпУ за антирад. діяльність висланий 
до північного краю на 3 роки. На засланні 
перебував у Архангельській обл. заарешто-
ваний 24 грудня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 15 травня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 8 квітня 1994 р.

Ушан олександр дмитрович, народився 
1903 р. у м. бендери бендерського пов. бес-
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сарабської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Інструктор обкому МОпР. зааре-
штований 23 липня 1937 р. за розвідувальну 
і диверсійну роботу на користь Німеччини 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і за розпоряджен-

ням наркома внутрішніх справ УРСР І. М. 
Леплевського від 31 серпня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
затверджений до розстрілу. Розстріляний 
3 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
8 серпня 1989 р.

ф

фадєєв федір іванович, народив-
ся 1911 р. у с. Аншелєйка Самарської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, член 
вЛКСМ. Служив у Харкові. Червоноармієць 
53-го залізничного полку внутрішній військ 
НКвС. заарештованим не був, під слідством 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
з 28 квітня 1935 р. за антирад. агітацію та зрив 
політзанять (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом прикордонної і внутрішньої 
охорони УСРР по Харківській обл. 16 серпня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Ухвалою військового трибуналу 
прикордонної і внутрішньої охорони УСРР 
від 15 вересня 1935 р. строк знижено до 2 ро-
ків позбавлення волі у зМУ. Термін покаран-
ня відбував у волготабі у м. Рибінськ Ярос-
лавської обл. Реабілітований 13 травня 1994 р.

фадєєв юхим макарович, народився 
1895 р. у с. Криволуччя Ніколаєвського пов. 
Самарської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
РКп(б), у 1924—1928 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Кербуд райспоживспілки 
жовтневого р-ну м. Харкова. заарештований 
20 лютого 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 
КК УРСР) і Харківським облсудом 15 травня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 8 серпня 1990 р.

файбишенко давид мойсейович, 
народився 1898 р. у с. Хрінівка Могилів-
подільського пов. подільської губ. єврей, 
із службовців, освіта середня, член вКп(б) 
з 1918 р. проживав у Харкові. Директор ХКз. 
заарештований 22 грудня 1934 р. як член 
к.-р. троцькістської організації (ст. 5411 КК 
УСРР), направлений для подальшого слід-
ства до Києва у розпорядження Спв НКвС 
УСРР. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 1 серпня 1935 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Сибтабі, воркутпечта-
бі. після звільнення з-під варти проживав 
у полтаві. заарештований 24 червня 1941 р. 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 грудня 1941 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Тер-

мін покарання відбував у воркутинському 
відділенні Ухтпечтабу. На 1956 р. проживав 
у с. Терса вольського р-ну Саратовської обл. 
працював завідувачем лікарні. Реабілітований 
18 грудня 1956 р. і 26 жовтня 1957 р.

файбишенко михайло абрамович, 
народився 1901 р. у Києві. єврей, з торговців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. працівник редакції газети «Соціалістич-
на Харківщина». заарештований 20 серпня 
1934 р. за публікацію у газеті статті з к.-р. 
установками (ст. 5410 КК УСРР), 5 вересня 
1934 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито Спв УДб НКвС 
УСРР 5 жовтня 1934 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР) з анулюванням підписки про невиїзд.

файвишевський ісак Зельманович, 
народився 1898 р. у м. Ніжин Ніжинського 
пов. Чернігівської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник швейної фабрики ім. Круп-
ської. заарештований 21 вересня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 13 листопада 
1935 р. (ст. 197 ч. 1 КпК УСРР).

файда василь михайлович, народився 
1916 р. у с. Ситихів жовківського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Студент робфаку 
Харківського психоневрологічного інституту. 
заарештований 3 січня 1935 р. за шпигунство 
на користь польщі (ст. 546 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 червня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у ворку-
тинському відділенні Ухтпечтабу. На 1993 р. 
проживав у с. Гряда жовківського р-ну Львів-
ської обл. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

файн шая мойсейович, народився 
1902 р. у м. Херсон Херсонської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у минулому член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник військово-лекторського 
бюро будинку Червоної армії. заарештований 
13 червня 1937 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 20 жовтня 
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1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 12 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Реабіліто-
ваний 11 січня 1958 р.

файнштейн шмуль-аврум янкельо-
вич, народився 1900 р. у м. бердичів бердичів-
ського пов. Київської губ. єврей, з торговців, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник поліграфноремонтного 
заводу. заарештований 28 лютого 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 серпня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у воркутинському відділенні Ухтпечтабу. 
після відбуття терміну покарання проживав 
у м. Казань Татарської АРСР. заарештований 
26 червня 1941 р. за антирад. агітацію (ст. 5810 
ч. 1 КК РРФСР), 13 листопада 1941 р. справу 
передано на розгляд особливої наради при 
НКвС СРСР, рішення в справі відсутнє. Реа-
білітований 4 квітня 1989 р.

файРайЗен йосиф самійлович, див. 
ÂАГНЕÐ Йîñèф Олåêñàíäðîâèч (Фàйðàйçåí Йî-
ñèф Сàì³йлîâèч).

фалєєв леонтій михайлович, народився 
1895 р. у с. Старовірівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Старовірівка Старовірівського р-ну 
Харківської обл. Тесля радгоспу «Червоний 
велетень». заарештований 28 жовтня 1935 р. 
за антирад. агітацію і заклики до страйку 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито про-
курором зміївського р-ну 23 травня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

федіРко василь семенович, народився 
1901 р. у с. Кирилівка звенигородського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта не-
закінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Студент ХДУ. заарештований 8 червня 
1936 р. як член к.-р. організації (статі 5410, 
5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
5 жовтня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ, за ст. 548 через ст. 17 КК УСРР 
виправданий. Термін покарання відбував 
у північзалізничтабі. Реабілітований 26 груд-
ня 1957 р.

федоРенко аристарх семенович, на-
родився 1916 р. у [Харківській губ.]. Росіянин, 
соціальне походження, освіта, партійність 
і місце роботи невідомі. проживав у [Хар-
ківській обл.]. заарештований 15 березня 
1937 р. і військовим трибуналом військ НКвС 
(ст. 581 п. «а» КК РСФРР) засуджений на 

3 роки позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у воркутинському відділенні Ухтпеч-
табу. звільнений з-під варти 21 квітня 1940 р.

федоРенко григорій васильович, наро-
дився 1899 р. у с. верхня Сироватка Сумсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1928—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник сектору податків фінансового відділу 
Харківського облвиконкому. заарештований 
27 липня 1937 р. як член к.-р. терористичної 
організації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
7 грудня 1937 р. засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
8 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
10 серпня 1957 р.

федоРенко петро іванович, народив-
ся 1878 р. у с. Городнє богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Городнє 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник радгоспу «Глобинський». У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 31 липня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

федоРов володимир васильович, див. 
ГАÂÐИЛЮÊ (Фåäîðîâ, Дîлèíñüêèй) Âîлîäèìèð 
Âàñèлüîâèч.

федоРов костянтин олександрович, на-
родився 1914 р. у м. Маріуполь Маріуполь-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, член 
вЛКСМ з 1932 р. проживав у Харкові. Робіт-
ник кондитерської фабрики «жовтень». заа-
рештований 20 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію 
та зберігання зброї (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
25 грудня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. На 1995 р. проживав у с. палатки 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Реа-
білітований 26 жовтня 1994 р.

федоРов олександр федорович, наро-
дився 1897 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1922 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
заводу «Серп і молот». заарештований 29 ве-
ресня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
21 січня 1937 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 1 червня 1990 р.
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федоРов степан микитович, народився 
1899 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
ХпРз. заарештований 17 липня 1937 р. як 
член к.-р. монархічної організації та зв’язки 
з іноземним консульством (статті 5411, 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

федоРовський віктор митрофано-
вич, народився 1900 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з робітників, освіта середня, поза-
парт. без певних занять. До 1930 р. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 30 жов-
тня 1935 р. за антирад. агітацію, наругу над 
портретом т. Сталіна (статті 542, 5413, 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
9 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 8 років позбавлення волі з об-
меженням прав на 5 років. Реабілітований 
24 серпня 1963 р.

федоРовський іван пантелійович, 
народився 1879 р. у с. веловське бєлгород-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського молочного комбі-
нату. Розкуркулений. заарештований 10 січня 
1935 р. за антирад. висловлювання (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 червня 1935 р. позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Реабілітований 
20 листопада 1989 р.

федотов павло кіндратович, народив-
ся 1888 р. у с. Красний Кут [бахмутського] 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, у 1918—1921 рр. член 
РКп(б), у 1923—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Черговий депо ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 3 листо-
пада 1936 р. як член к.-р. групи та шкідництво 
(статті 5630 п. «а», 5411 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 28 липня 1937 р. (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 5 років. Ухвалою колегії у транспортних 
справах верховного Суду СРСР від 21 серпня 
1937 р. вирок скасовано, справу повернено на 
дослідування зі стадії попереднього слідства. 
Особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 березня 1938 р. (статті 5410, 5411, 5630 

КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 24 жовтня 1958 р.

федотов сергій андріянович, народив-
ся 1912 р. у с. всеволодчино вольського 

пов. Саратовської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1926—1929 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Старший 
бухгалтер їдальні вРп Управління півд. за-
лізниці. заарештований 27 листопада 1935 р. 
за приховування соціального походження 
під час влаштування на роботу на транспорт 
і антирад. агітацію (статті 5410, 85, 180 ч. 2 
КК УСРР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 січня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 25 червня 1956 р.

федЧенко микола іванович, народився 
1900 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, позапарт. 
Адміністратор бригади артистів Харківського 
державного оперного театру. заарештований 
12 червня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківської обл. 25 жовтня 1937 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний у Харкові, дата розстрілу невідома. Реабі-
літований 22 березня 1957 р.

федЧенко яків михайлович, народив-
ся 1883 р. у с. варва прилуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Дяк 
церкви Усікновення голови Іоанна Хрести-
теля. заарештований 4 листопада 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 13 лютого 1936 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Реабіліто-
ваний 8 серпня 1990 р.

федюшин валентин ілліч, народився 
1898 р. у с. Серцове бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із священнослужи-
телів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Комірник Ялтинського санаторію 
Аерофлоту. заарештований 8 січня 1937 р. 
як член к.-р. офіцерської повстанської орга-
нізації (ст. 5411 КК УСРР) і військовим три-
буналом ХвО 26 травня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
після звільнення з-під варти проживав у Хар-
кові. Реабілітований 10 травня 1958 р.

фейЧин мойсей (михайло) ісакович, 
народився 1905 р. у м. Сосниця Сосниць-
кого пов. Чернігівської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт., до 1936 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завід-
увач виробництва заводу «Електроверстат». 
заарештований 16 липня 1937 р. як член 
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троцькістської організації (ст. 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 грудня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений до вМп з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 травня 1956 р.

фельдман федір еммануїлович, наро-
дився 1900 р. у м. Коростень Овруцького пов. 
волинської губ. єврей, соціальне походжен-
ня, освіта, партійність та місце роботи не-
відомі. проживав у Харкові. заарештований 
21 серпня 1936 р. і ухвалою особливої наради 
при НКвС від 13 травня 1937 р. за к.-р. те-
рористичну діяльність позбавлений волі на 
5 років. Термін покарання відбував у ворку-
тинському відділенні Ухтпечтабу. звільнений 
з-під варти 23 лютого 1943 р.

феРхмін іван миколайович, народився 
1892 р. у м. білопілля Сумського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта по-
чаткова, у 1930—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інструктор ХТз. заарешто-
ваний 8 квітня 1935 р. за троцькізм та к.-р. 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
25 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

фесак дмитро юхимович, див. Ф²САÊ 
(Фåñàê) Дìèòðî Юõèìîâèч.

фесенко борис артемович, народив-
ся 1894 р. у с. Графське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав Харкові. 
пічник ремонтної контори Ленінського р-ну 
м. Харкова. У 1932 р. майно конфісковано. 
заарештований 15 листопада 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 11 лютого 1936 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 13 березня 1936 р. 
вирок змінено, визначено покарання у вигля-
ді позбавлення волі на 3 роки. Реабілітований 
22 липня 1994 р.

фесенко георгій Захарович, народився 
1914 р. у с. Ревуче Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, член вЛКСМ з 1931 р. прожи-
вав у Харкові. Студент ХДУ. заарештований 
21 січня 1935 р. як член к.-р. організації 
(ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 червня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Реабіліто-
ваний 22 червня 1989 р.

фетисов яким гнатович, народився 
1898 р. на хут. Ганнівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-

вав у с. Краснопавлівка Лозівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Ударник». 
заарештований 9 грудня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 14 березня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 11 березня 
1990 р.

феттеР людвіг оттович, народився 
1912 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. Німець, з торговців, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Конструктор Харківського трактороре-
монтного заводу. заарештований 5 листопада 
1936 р. за шпигунську діяльність на користь 
Німеччини (ст. 546 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом ХвО 16 червня 1937 р. (статті 
546 ч. 1, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 30 верес-
ня 1938 р. Реабілітований 26 лютого 1959 р.

филимонов олексій дмитрович, на-
родився 1897 р. у с. Тавежня Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, з тор-
говців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший бухгалтер харківської 
контори Спецбуду. заарештований 14 червня 
1937 р. за участь у РОвС і добровільну службу 
у болгарській армії під час еміграції (стат-
ті 548, 544 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
24 березня 1989 р.

финько яків федотович, народився 
1905 р. на хут. притиківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. 
притиківка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. бригадир птахорадгоспу. заарештова-
ний 21 березня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 4 червня 1937 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з позбавленням прав на 1 рік. Реабілітований 
17 січня 1994 р.

фисак дмитро юхимович, народив-
ся 1899 р. у с. Нововолодимирівка Олек-
сандрійського пов. Херсонської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1918—1920 рр. член УКп, у 1922—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Агро-
ном радгоспу «профінтерн». заарештований 
16 грудня 1936 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації УвО (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
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НКвС СРСР від 16 жовтня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. звільнений з-під 
варти 5 листопада 1945 р. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 8 грудня 1951 р. за 
к.-р. націоналістичну діяльність висланий до 
Комі АРСР під нагляд органів МДб. Реабілі-
тований 27 липня 1989 р.

фіалка феофан єремійович, народився 
1898 р. у с. Косенівка Уманського пов. Київ-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, до 1935 р. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. безробітний. заарештований 
27 липня 1935 р. за зберігання антимарксист-
ської літератури та незаконне зберігання зброї 
(статті 5413, 5410, 196 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 16 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) позбавлений волі у вТТ на 5 років 
з обмеженням прав на 3 роки. Термін по-
карання відбував у Картабі. Реабілітований 
3 січня 1958 р.

філатов борис семенович, народився 
1896 р. у с. Дьоміно Кузнецького пов. Сара-
товської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач га-
ража Харківського асфальтобетонного заводу. 
заарештований 25 квітня 1935 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 19 липня 1935 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі у зМУ. Ухвалою 
Найвищого Суду УСРР від 27 серпня 1935 р. 
вирок скасовано, справу передано на дослі-
дування. Справу закрито прокурором у спец-
справах [20 жовтня] 1935 р. Реабілітований 
31 липня 1991 р.

філевський олександр антонович, на-
родився 1905 р. у с. Славгород Сімферополь-
ського пов. Таврійської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у 1930—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник цеху тракторного відділу заводу 
№ 183. заарештований 20 червня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 листопада 
1937 р. за к.-р. троцькістську діяльність ви-
сланий до Казахстану на 5 років. На заслан-
ні перебував у м. Кустанай Кустанайської 
обл. працював у планово-виробничому від-
ділі Кустанайського облпромсоюзу. У 1943—
1952 рр. начальник центральних електроме-
ханічних майстерень тресту «єгоршиншахто-
строй» в єгоршинському р-ні Свердловської 
обл. На 1955 р. проживав у м. Копейськ Че-
лябінської обл., з 1952 р. головний механік 
копальні № 47 комбінату «Челябінськуголь». 
Реабілітований 4 травня 1956 р.

філіпов іван олександрович, народився 
1900 р. у м. єлатьма єлатополського пов. Там-
бовської губ. Росіянин, соціальне походження 
невідоме, освіта середня, позапарт., у 1928—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник політвідділу ХОУ РСМ. заарешто-
ваний 23 січня 1935 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність (ст. 5411 через ст. 7 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 серпня 1935 р. позбавлений волі на 
3 роки. Термін покарання відбував в Ухтіжем-
табі. помер 8 листопада 1937 р. у сел. Чиб’ю 
Комі АРСР. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

філіппов михайло васильович, наро-
дився 1892 р. у Москві. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у Харкові. Управитель 
Харківського відділення «Інтуристу». зааре-
штований 5 березня 1937 р. за зв’язок з к.-р. 
елементами та підозру у шпигунстві (статті 
541 п. «а», 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 липня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років з кон-
фіскацією особистого майна. Термін пока-
рання відбував у м. Магадан. Реабілітований 
14 травня 1955 р.

філоненко кузьма єгорович, наро-
дився 1894 р. у с. Рогань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Співробітник ХАІ. заарештований 30 квітня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
2 липня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років з пораженням у правах на 2 роки. Ре-
абілітований 13 лютого 1990 р.

філоненко федір єгорович, народився 
1897 р. у с. Рогань Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1929—1934 рр. член вКп(б), 
у 1934—1936 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник майстерні ХАІ. 
заарештований 28 жовтня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію і терористичні наміри щодо вождів пар-
тії та уряду (ст. 5410 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 9 лютого 1937 р. (статті 548 
через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував в Ухтіжемтабі. звільнений 
з-під варти 5 листопада 1945 р. проживав 
у сел. Ухта Комі АРСР, де помер 10 березня 
1947 р. Реабілітований 9 вересня 1991 р.

фінкель Рувим альтерович, народився 
1890 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. 
Мінської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1924—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. безробітний. 
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заарештований 24 квітня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської реставраційної групи на фа-
бриці ім. Тінякова та троцькістську пропаган-
ду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 січня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у вТТ у с. Усть-Уса Комі 
АРСР. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

фінкельштейн абрам ісакович, наро-
дився 1909 р. у м. Дубоссари Тираспольського 
пов. Херсонської губ. єврей, з кустарів, осві-
та середня, позапарт. проживав у м. Марх-
левськ Київської обл. Теплотехнік Мархлев-
ського фарфорового заводу. заарештований 
25 квітня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), етапований для подальшого слід-
ства до Харкова у розпорядження УДб ХОУ 
НКвС. Спецколегією Харківського облсуду 
4 серпня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у відда-
лених вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 12 серпня 1960 р.

фінкельштейн ісак семенович, на-
родився 1887 р. у м. Мінськ Мінської губ. 
єврей, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач мануфактур-
ного відділу Спілкаунівермагу. заарештова-
ний 28 лютого 1937 р. як член антирад. к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
10 грудня 1937 р. (статті 548, 5411 через ст. 20 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у в’язниці з пораженням у пра-
вах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 5 серпня 1950 р. (статті 588 через 
ст. 17, 5811 КК РРФСР) висланий на поселен-
ня до Красноярського краю. Реабілітований 
16 травня 1956 р.

фіРонов василь тимофійович, народив-
ся 1904 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник Хпз. заарештований 16 грудня 1936 р. 
за шпигунську діяльність на користь Німеч-
чини (ст. 546 ч. 1 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 16 червня 1937 р. (статті 546 
ч. 1, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання від-
бував у Крастабі, звільнений з-під варти 3 ве-
ресня 1944 р. На 1959 р. проживав у с. Успен-
ка Ірбейського р-ну Красноярського краю. 
Реабілітований 26 лютого 1959 р.

фіРсов опанас йосипович, народився 
1883 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. Росіянин, з торговців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Стар-

ший конструктор заводу № 183. У 1930 р. за 
шкідництво засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі, звільнений з-під варти достроково 
у листопаді 1931 р. заарештований 14 березня 
1937 р. як член к.-р. шкідницької організації 
(ст. 547 КК УРСР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 10 грудня 1937 р. (статті 
546, 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 10 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 12 липня 1957 р.

фіРсов тихін петрович, народився 
1893 р. у с. Лялино Михайловського пов. 
Рязанської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1918—1921 рр. член 
РКп(б), у 1926—1928 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. завідувач кабінету пропаган-
ди ленінізму ІпРз. заарештований 6 березня 
1935 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом Донецької залізниці 17 травня 
1935 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ. після звільнення з-під 
варти проживав у м. Ізюм Харківської обл. 
заарештований 23 грудня 1948 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито МДб північно-Донецької залізниці 
19 березня 1949 р. за недоведеності обвинува-
чення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). Реабілітова-
ний 24 лютого 1994 р.

фісак (фесак) дмитро юхимович, на-
родився 1899 р. у с. Нововолодимирівка Дні-
провського пов. Таврійської губ. Українець, із 
селян, освіта вища, позапарт., у 1918—1920 рр. 
член УКп, у 1920—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Агроном свинорадгоспу 
«профінтерн» у с. Шевченкове вовчанського 
р-ну Харківської обл. заарештований 15 груд-
ня 1936 р. як член боротьбистської троцькіст-
сько-терористичної організації (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Ухтіжемтабі. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 8 груд-
ня 1951 р. за к.-р. діяльність у минулому ви-
сланий до Комі АРСР. На 1964 р. проживав 
у м. Ухта Комі АРСР, працював головним аг-
рономом у радгоспі «водний». Реабілітований 
24 жовтня 1964 р.

фісан тихін петрович, народився 
у 1901 р. у м. Грайворон Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, з кустарів, осві-
та середня, позапарт., у 1919—1921 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Артист будин-
ку Червоної армії. заарештований 26 липня 
1937 р. як член к.-р. монархічної організації, 
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яка займалась шпигунською діяльністю на 
користь німецького консульства (статті 546, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 5 черв-
ня 1989 р.

фісУн федір федорович, народився 
1914 р. у с. бубнівська Слобідка золотонісь-
кого пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
роз’їзді піщане Донецької залізниці. бухгал-
тер радгоспу Райтрансторгхарчу ст. Куп’янськ 
Донецької залізниці. заарештований 8 жовтня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і лінсудом Донецької залізниці 23 груд-
ня 1936 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

фітільов лев васильович, народився 
1913 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Учень 
Харківської художньої школи. заарештований 
28 грудня 1934 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 7 лю-
того 1935 р. за недоведеності складу злочину.

фіхтнеР готліб августович, народився 
1906 р. у с. Торосове Тираспольського пов. 
Херсонської губ. Німець, із селян, освіта се-
редня, член вКп(б). проживав у Харкові. 
журналіст журналу «Нойланд». заарештова-
ний 28 жовтня 1935 р. як член к.-р. організації 
(ст. 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 17 серпня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 5412, 196 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Ухвалою спец-
колегії верховного Суду УСРР від 22 жовтня 
1936 р. за ст. 5412 КК УСРР виправданий без 
зміни строку покарання. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
13 серпня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 10 серпня 1938 р. Реабіліто-
ваний 24 червня 1960 р. і 5 листопада 1975 р.

фішелєв ісак борисович, народився 
1902 р. у м. Крюків Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ з 1917 р., 
у 1925—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інспектор Укрпостачу. заарешто-
ваний 17 липня 1937 р. як член к.-р. терорис-
тичної шкідницької організації та шкідницьку 
діяльність (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 грудня 1937 р. засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
6 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
16 серпня 1962 р.

фламінг самуїл гергардович, народився 
1911 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. Німець, із селян, освіта неповна серед-
ня, позапарт., у 1931—1932 рр. член вЛКСМ. 
проживав у м. Красногорівка Донецької обл. 
завідувач розрахункового відділу заводу ім. 
Леніна. заарештований 2 квітня 1937 р. за 
к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
11 серпня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 170 п. «є», 
182 КК УРСР) засуджений на 8 років позбав-
лення волі у в’язниці з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 9 травня 1961 р.

флоРинський михайло олексійович, 
народився 1898 р. у с. вільшана Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на хут. 
Гороб’ївка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Куп’янськ-вузл. північно-
Донецької залізниці. позбавлений виборчих 
прав як колишній білогвардієць, який пере-
бував в еміграції. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1933 р. за статтями 5810, 5811 КК РСФРР по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у бамтабі. У 1936 р. звільнений 
з-під варти. заарештований 31 липня 1937 р. за 
антирад. агітацію, приховання к.-р. минулого 
під час вступу на залізницю (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Сталінській 
обл. 1 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл з конфіскацією особистого майна. Роз-
стріляний 21 жовтня 1937 р. [у м. Сталіне Ста-
лінської обл.] Реабілітований 31 серпня 1989 р.

фокін пилип михайлович, народився 
1914 р. у с. Глушково Рильського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у Харкові. 
бригадир ХЕМз. заарештований 25 серп-
ня 1936 р. за к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 8 квітня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 4 серпня 1994 р.

фокін яким пилипович, народився 
1884 р. у м. Орел Орловської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1917—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Касир ст. Харків-Сорт. півд. за-
лізниці. заарештований 19 липня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 19 січня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі в Комі АРСР, де помер у лютому 
1938 р. Реабілітований 31 травня 1963 р.

фокко віра іванівна, народилася 1878 р. 
у м. Охтирка Охтирського пов. Харківської 
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губ. Українка, з міщан, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживала у Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 13 грудня 1934 р. за 
скупку та зберігання золотої валюти (ст. 5627 
КК УСРР), з 10 січня 1935 р. під слідством за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), спра-
ву закрито прокурором УСРР у спецсправах 
22 червня 1935 р. (ст. 223 ч. 2 КпК УСРР).

фоков володимир васильович, народив-
ся 1889 р. у с. Мангуш Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. помічник бухгалтера відділу постачання 
ХТз. заарештований 14 червня 1937 р. за 
зв’язки з японською поліцією та білогвардій-
цями під час роботи на Китайсько-Східній 
залізниці (статті 546, 5411 КК УРСР) і нар-
комом внутрішніх справ УРСР Леплевським 
І. М. 16 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 22 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1958 р.

фоменко олексій максимович, наро-
дився 1879 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. бригадир інструментального цеху депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 30 липня 1937 р. за к.-р. про-
паганду (ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 15 грудня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 12 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків з заміною на перебування у зМУ з огляду 
на стан здоров’я. Ухвалою залізничної колегії 
верховного Суду СРСР від 27 жовтня 1938 р. 
вирок щодо ст. 547 КК УРСР скасовано за 
недоведеності складу злочину, за ст. 5410 КК 
УРСР позбавлений волі у вТТ на 8 років з по-
раженням у правах на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у Івдельтабі на ст. Сама залізниці 
ім. Кагановича. Ухвалою залізничної колегії 
верховного Суду СРСР від 10 січня 1940 р. 
вирок лінсуду півд. залізниці від 15 грудня 
1937 р. скасовано повністю, справу закри-
то. звільнений з-під варти 29 січня 1940 р.

фоменко пилип михайлович, наро-
дився 1901 р. у с. велика Данилівка Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. велика Данилівка Харківської приміської 
зони. Селянин-одноосібник. заарештований 
3 червня 1935 р. як член антирад. секти та 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 19 листопада 
1935 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 10 грудня 1992 р.

фомиЧов іван григорович (федотович), 
народився 1888 р. у с. Гострі Луки Старорусь-
кого пов. Новгородської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. борова зміївського пов. Харківської обл. 
пекар пекарні сільспоживспілки с. пісочин 
Харківського р-ну Харківської обл. заарешто-
ваний 6 січня 1937 р. за к.-р. пропаганду про-
фашистського толку серед пасажирів дачного 
поїзда, антисемітські погляди (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 9 березня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Термін 
покарання відбував в Ухтпечтабі у м. Котлас 
Архангельської обл. Реабілітований 15 берез-
ня 1994 р.

фомін кіндрат тимофійович, народився 
1883 р. у с. Руська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Руська Лозова 
Липецького р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1931 і 1933 рр. майно частково кон-
фісковано. заарештований 23 січня 1937 р. 
як член к.-р. угруповання церковників (статті 
5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 21 серпня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. помер 1963 р. 
у с. Руська Лозова Дергачівського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 31 березня 1989 р.

фондіс фрідберт емільович, народився 
1902 р. у Сімферопольському пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта незакінчена 
вища, позапарт., до 1933 р. член вКп(б). 
проживав у м. Моздок північнокавказького 
краю. Учитель німецької мови залізничної 
школи. заарештований 31 жовтня 1935 р. як 
член к.-р. фашистської організації (ст. 5411 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 17 серпня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 24 червня 1960 р.

фоРдига степан васильович, народив-
ся 1898 р. у м. бурштин Рогатинського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта вища, по-
запарт., у 1922—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Хімік 2-го пивоварного за-
воду. заарештований 3 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. організації УвО та к.-р. агітацію (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 березня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 18 серпня 1956 р.

фоРостенко олександр павлович, на-
родився 1894 р. у м. богодухів богодухівсько-
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го пов. Харківської губ. Українець, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник деревообробного заво-
ду ім. Халтуріна. заарештований 20 серпня 
1936 р. за антирад. агітацію та підробку доку-
ментів під час влаштування на роботу (статті 
5410 ч. 1, 683 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 2 лютого 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

фоРстеР йоганн карлович, народився 
1895 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, 
з робітників, освіта [середня], позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник механічного заводу 
НКвС. заарештований 2 вересня 1936 р. за 
антирад. агітацію та профашистські настрої 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 8 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

фосс карл карлович, народився 1906 р. 
у берліні. Німець, з робітників, освіта серед-
ня, у 1932—1935 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. завідувач відділу газети «юнг 
штурм». заарештований 10 жовтня 1935 р. як 
член фашистської організації у Німеччині та 
приховування цього факту під час вступу до 
вКп(б) (ст. 5411 КК УСРР), справу закрито 
старшим помічником облпрокурора 20 листо-
пада 1937 р. (ст. 10 КК УРСР).

фРадкін самуїл Зельманович, народив-
ся 1899 р. у міст. Ляди Могильовської губ. 
єврей, з міщан, освіта середня, позапарт., 
у 1924—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
7 квітня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 15 серпня 1936 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у сел. воркута Комі АРСР. Реабіліто-
ваний 23 березня 1989 р.

фРай данило фрідріхович, народився 
1899 р. у с. [Нова] Дмитрівка [павлоградсько-
го] пов. Катеринославської губ. Німець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Червона зірка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Кустар-чоботар. заарештова-
ний 7 січня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації та антирад. діяльність (статті 549 
через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
5411, 542 і 549 через ст. 17 КК УРСР) засудже-
ний на 8 років тюремного ув’язнення з по-
раженням у правах на 3 роки і конфіскацією 

майна. помер в ув’язненні. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

фРейбеРг михайло ізраїльович, наро-
дився 1909 р. у с. Новополтавка Херсонського 
пов. Херсонської губ. єврей, із селян, освіта 
середня, позапарт., до 1928 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. безробітний. У 1928 р. 
в адміністративному порядку висланий як 
троцькіст до Казахстану. заарештований 2 бе-
резня 1935 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 липня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Ухтіжемтабі. Розстрі-
ляний 1 березня 1938 р. у копальні воркута 
у Комі АРСР за ухвалою трійки при УНКвС 
по Архангельській обл. від 16 грудня 1937 р. 
Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

фРейдін лев соломонович, народився 
1911 р. і проживав у Харкові. єврей, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. Робітник фа-
брики «Червоний швейник». заарештований 
22 грудня 1934 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 лютого 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у Куз-
нецькому відділенні Сибтабу.

фРейнд олександр фрідріхович, на-
родився 1896 р. у Мелітопольському пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кам’янка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. заарештований 5 січ-
ня 1937 р. як член к.-р. фашистської органі-
зації та антирад. діяльність (статті 549 через 
ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою військо-
вого трибуналу ХвО від 18 червня 1937 р. 
(статті 5411, 542 через ст. 17, 549 через ст. 17 
КК УРСР) засуджений на 10 років тюремного 
ув’язнення з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. помер в ув’язненні. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

фРенЧУк микола іванович, народився 
1903 р. у с. пасічне Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. пожеж-
ник Куп’янського агроіндустріального техні-
куму. У 1934 р. під слідством за нелегальний 
перетин кордону. заарештований 27 вересня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 10 лютого 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
Термін покарання відбував у Сибтабі. Реабілі-
тований 22 липня 1994 р.
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фРід ілля соломонович, народився 
1900 р. у м. прилуки прилуцького пов. пол-
тавської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт., у 1918—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач відді-
лу редакції газети «Харківський паровозник». 
заарештований Одеським окрвідділом ДпУ 
28 січня 1929 р. як член троцькістської орга-
нізації, справу закрито Одеською окружною 
прокуратурою 3 лютого 1929 р. за недостат-
ності доказів. Ухвалою особливої наради при 
колегії ДпУ УСРР від 11 лютого 1929 р. як 
член троцькістської організації висланий за 
межі України на 3 роки, а ухвалою від 2 бе-
резня 1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) висланий 
до Сибіру на 3 роки. На засланні перебував 
у м. Томськ, працював у редакції газети. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ 
від 3 лютого 1930 р. дозволено вільне про-
живання на території СРСР. заарештований 
14 лютого 1935 р. як член к.-р. троцькістської 
організації та антирад. роботу (статті 542, 5410, 
5411 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 жовтня 1935 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання від-
бував в Ухтпечтабі у сел. Чиб’ю Комі Авто-
номної обл. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 7 липня 1938 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у воркуттабі. Реабілітований 9 липня 1965 р.

фРід-авРУніна тетяна ісаківна, на-
родилася 1901 р. у м. Ромни Роменського 
пов. полтавської губ. єврейка, з торговців, 
освіта середня, позапарт., до 1937 р. член 
вКп(б). проживала у Харкові. Голова Хар-
ківської обласної спілки зернових радгоспів. 
заарештована 4 березня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. позбавлена 
волі у вТТ на 5 років. Реабілітована 24 квітня 
1989 р.

фРідман ісак михайлович (іцхак мен-
дельович), народився 1910 р. у с. попівка 
Миргородського пов. полтавської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, член вЛКСМ 
з 1933 р. проживав у Харкові. Електромонтер 
та завгосп палацу піонерів ім. постишева. 
заарештований 15 листопада 1936 р. за сис-
тематичне відвідування іноземного диплома-
тичного представництва, висловлювання не-
вдоволення матеріальним становищем (ст. 546 
ч. 2 КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 17 січня 1937 р. звільнений з-під варти 
19 січня 1937 р.

фРідман макс борисович (бенціоно-
вич), народився 1901 р. у м. житомир жито-
мирського пов. волинської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Інструктор-методист комбінату бурякотресту. 
заарештований 26 лютого 1935 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 11 вересня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 25 жовтня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент висланий до Казахстану 
на 5 років. Реабілітований 10 червня 1960 р.

фРолов андрій гаврилович, народився 
1898 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1928 р. проживав у сел. 
Мерефа Харківського р-ну Харківської обл. 
завідувач паливного складу ст. Мерефа півд. 
залізниці. заарештований 9 червня 1937 р. 
як член к.-р. диверсійного формування, дис-
кредитацію т. Сталіна (статті 549, 5410 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 17 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 23 січня 
1939 р. Ухвалою пленуму верховного Суду 
СРСР від 13 квітня 1940 р. вирок скасовано, 
справу передано на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 
10 березня 1941 р.

фРолов іван гаврилович, народився 
1903 р. у с. Гракове зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, член вЛКСМ з 1923 р., у 1925—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. Мерефа Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Директор 
гутної майстерні. заарештований 16 червня 
1937 р. як член к.-р. диверсійного форму-
вання, критику генеральної лінії партії і дис-
кредитацію керівництва ЦК вКп(б) (статті 
549, 5410 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
17 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі 
у м. Магадан. Ухвалою пленуму верховного 
Суду СРСР від 13 квітня 1940 р. вирок ска-
совано, справу передано на новий розгляд зі 
стадії попереднього слідства. Справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. за-
лізниці 10 березня 1941 р. зі звільненням з-під 
варти.



604 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

фРУслов микита тимофійович, наро-
дився 1885 р. у с. Старий Город бєлгород-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Хпз. заарештований 26 липня 1936 р. як член 
к.-р. угруповання та антирад. агітацію (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УСРР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 11 травня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

фУданів петро іванович, народив-
ся 1876 р. у с. вільшана Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Комірник 17-ї житлової дистанції ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
25 січня 1936 р. за приховання соціального 
походження під час працевлаштування на 
транспорт (ст. 180 КК УСРР), справу закри-
то транспортною прокуратурою Харківської 
дільниці півд. залізниці 4 лютого 1936 р. за 
недоцільності притягнення до кримінальної 
відповідальності (ст. 5 КпК УСРР).

фУкс адольф федорович, народився 
1897 р. у с. Новомангейм Херсонського пов. 
Херсонської губ. Німець, із службовців, осві-
та вища, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. завідувач механічної секції заводу 
№ 183. заарештований 6 березня 1937 р. за 
шпигунську діяльність на користь Німеччини 
(ст. 546 ч. 1 КК УСРР) і військовим трибуна-
лом ХвО 16 червня 1937 р. (статті 546, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення во-
лі у в’язниці з пораженням у правах на 3 ро-
ки. На 1957 р. проживав у м. Таганрог Ростов-
ської обл. Реабілітований 26 лютого 1959 р.

фУРкін костянтин васильович, див. ЛЕ-
ОНТЬЄÂ (Фóðê³í) Êîñòÿíòèí Âàñèлüîâèч.

фУРсенко федір федорович, народив-
ся 1906 р. у с. Ковалівка [Лебединського 
пов. Харківської губ.]. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Студент всеукраїнського 
інституту споживкооперації. заарештований 
25 квітня 1935 р. як член нелегальної к.-р. 
націоналістичної групи (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 вересня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 

волі у віддалених вТТ. Реабілітований 29 ве-
ресня 1992 р.

фУРсов дмитро павлович, народився 
1913 р. у с. Дружелюбівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. Служив у м. Ізяслав Київської 
обл. Червоноармієць 91-го кав. полку 23-ї 
кав. дивізії. заарештований 20 липня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і військовим трибуналом 7-го кав. 
корпусу КвО 21 жовтня 1937 р. засуджений 
на 7 років позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 3 роки. Реабілітований 29 квітня 
1994 р.

фУРсов михайло іванович, народив-
ся 1918 р. у с. Колонтаїв богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Учень Харків-
ського автомобільного технікуму. заарешто-
ваний 22 грудня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом південної 
залізниці 5 березня 1936 р. засуджений на 
2,5 роки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
колегії у транспортних справах верховного 
Суду СРСР від 13 травня 1936 р. вирок скасо-
вано, справу закрито. Реабілітований 13 трав-
ня 1936 р.

фУфРянський терентій юхимович, 
народився 1898 р. у с. панютине павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, у 1919—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор печенізького мисливського гос-
подарства Укрзаготхутра. заарештований 
14 червня 1937 р. як член к.-р. організації 
правих, використання службового становища 
для влаштування зборів учасників к.-р. орга-
нізації (статті 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 2 жов-
тня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі 
у сел. берелех Хабаровського краю. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 17 серп-
ня 1949 р. за антирад. троцькістську діяльність 
висланий на поселення до Красноярського 
краю. після звільнення від заслання повер-
нувся до Харкова. персональний пенсіонер. 
Реабілітований 4 листопада 1953 р.

х

хавкін Залман єлійович, народився 
1915 р. у м. Клинці Суразького пов. Чер-
нігівської губ. єврей, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Теплотехнік 

заводу «Серп і молот». заарештованим не 
був, під слідством ЕКв УДб ХОУ НКвС 
з 17 червня 1936 р. за приховування к.-р. 
діяльності троцькістів (ст. 5412 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 4 серпня 
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1936 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
10 квітня 1938 р. Реабілітований 12 серпня 
1960 р. і 4 серпня 1989 р.

хаєнко яків самсонович, народився 
1903 р. у варшаві. єврей, з робітників, осві-
та вища, позапарт., у 1923—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер Діпро-
сталі. заарештований 9 грудня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістської терористичної організації 
та к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
9 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі, де помер 16 лютого 1938 р. Реабіліто-
ваний 1 липня 1959 р.

хаЗанова віра самойлівна, народилася 
1902 р. у м. полтава полтавської губ. єврей-
ка, із службовців, освіта початкова, у 1919—
1935 рр. член вКп(б). проживала у Харко-
ві. помічник прокурора Ленінського р-ну 
м. Харкова. заарештована 29 жовтня 1935 р. за 
зберігання к.-р. літератури та зв’язки з троць-
кістами (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), а 3 березня 
1936 р. звільнена з-під варти на підписку про 
невиїзд, справу закрито Харківською облпро-
куратурою 19 лютого 1936 р. за недоведеності 
складу злочину.

халабУдовський макар костянти-
нович, народився 1892 р. у с. Артемівка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Кочетківського лісо-
пильного заводу. заарештований 9 липня 
1937 р. за антирад. агітацію та поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 26 лис-
топада 1937 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

халецький аркадій леонтійович, на-
родився 1903 р. у м. брест-Литовський брест-
ського пов. Гродненської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник дільниці ко-
вальського цеху заводу «Серп і молот». зааре-
штований 29 квітня 1937 р. за к.-р. агітацію 
і симпатію до фашистського режиму у Ні-
меччині (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 29 січня 1938 р. (ст. 541 п. 
«а» через ст. 17 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
військовою колегією верховного Суду СРСР 

23 березня 1938 р. злочин перекваліфіковано 
на ст. 5410 ч. 1 КК УРСР і визначено по-
карання у вигляді позбавлення волі у вТТ 
на 4 роки з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 21 травня 1992 р.

халін федір петрович, народився 1902 р. 
у с. зарожне зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ХТз. 
заарештований 4 квітня 1935 р. за антирад. 
агітацію і спецколегією Харківського облсуду 
29 травня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5621 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 14 листопада 1994 р.

халіУлін шейхула гайнулович, наро-
дився 1900 р. у с. байгушева Казанської губ. 
Татарин, із селян, неписьмен., позапарт. про-
живав у Харкові. пожежник заводу № 48. за-
арештований 27 травня 1936 р. за ст. 5412 КК 
УСРР і військовим трибуналом ХвО 11 ве-
ресня 1936 р. засуджений на 10 місяців по-
збавлення волі з заміною ув’язнення суспіль-
но-примусовими роботами і зарахуванням 
попереднього ув’язнення у термін покарання. 
звільнений з-під варти 11 вересня 1936 р. 
Справу закрито ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 14 жовтня 1936 р. 
Реабілітований 3 серпня 1992 р.

хамлов олександр євдокимович, наро-
дився 1912 р. у сел. Дебальцеве бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1928—
1936 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Студент Харківського інституту рад. будівни-
цтва і права. заарештований 3 грудня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 4 квітня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
На 1964 р. проживав у Харкові. Реабілітова-
ний 22 серпня 1964 р.

хан емір павлович, народився 1909 р. 
у с. Янчиха приморської обл. Кореєць, із се-
лян, освіта середня, член вКп(б). проживав 
у Харкові. Авіатехнік військової частини 1579. 
заарештований 1 серпня 1935 р. за співробітни-
цтво з японською розвідкою (статті 546, 196 КК 
УСРР), справу закрито Харківською облпро-
куратурою у спецсправах 14 листопада 1935 р.

ханЖин олександр ілліч, народився 
1910 р. у с. Черемуха Чистопольського пов. 
Казанської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. Служив у Далекосхідному 
краї. Червоноармієць 1-ї окремої дорожньо-
будівельної бригади. заарештований 1 вересня 
1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 КК РСФРР) 
і військовим трибуналом військово-будівель-
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них і дорожньо-будівельних частин НКТп 
та ЦДТ 9 жовтня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
РСФРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 жовтня 1996 р.

ханин олександр іванович, народився 
1899 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, до 1937 р. член вКп(б). проживав 
у сел. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ст. балаклія північно-До-
нецької залізниці. заарештований 15 лютого 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і лінсудом північно-Донецької за-
лізниці 4 серпня 1937 р. засуджений на 2 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Ухвалою транспортної колегії вер-
ховного Суду СРСР від 10 листопада 1937 р. 
вирок скасовано як м’який, справу передано 
на дослідування. Лінсудом північно-Доне-
цької залізниці 20 травня 1938 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Ухвалою пленуму 
верховного Суду СРСР від 28 грудня 1939 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд зі стадії попереднього слідства. Лінсу-
дом північно-Донецької залізниці 2 серпня 
1940 р. виправданий за недоведеності обвину-
вачення. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

хаРахаш микола георгійович, народив-
ся 1909 р. у с. Дмитрівка Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., до 1931 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Сту-
дент ХАІ. заарештований 21 грудня 1935 р. 
за троцькістську агітацію і популяризацію 
троцькістської літератури (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
17 березня 1936 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ. Реабілітований 31 лип-
ня 1990 р.

хаРитонов борис семенович, народив-
ся 1888 р. у с. Магдалинівка Катеринослав-
ської губ. єврей, з робітників, освіта середня, 
позапарт., у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. Агент із забезпечення Хар-
ківського молочного комбінату ім. Мікояна. 
заарештований 3 березня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 2 жов-
тня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітований 20 квітня 1989 р.

хаРитонов микола якович, народився 
1880 р. у м. Мінськ Мінської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, до 1937 р. член 
вКп(б). проживав на ст. балаклія північно-
Донецької залізниці. Робітник ст. балаклія. 
заарештований 15 лютого 1937 р. за к.-р. 

троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і лінсудом північно-Донецької залізниці 
4 серпня 1937 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Ухвалою транспортної колегії вер-
ховного Суду СРСР від 10 листопада 1937 р. 
вирок скасовано як м’який, справу передано 
на дослідування. Лінсудом північно-Доне-
цької залізниці 20 травня 1938 р. засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Ухвалою пленуму 
верховного Суду СРСР від 28 грудня 1939 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд зі стадії попереднього слідства. Лінсу-
дом північно-Донецької залізниці 2 серпня 
1940 р. виправданий за недоведеності обвину-
вачення. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

хаРін терентій антонович, народився 
1880 р. у с. Ков’яги валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Ков’яги вал-
ківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1932 р. за ст. 57 КК УСРР позбав-
лений волі на 3 роки з конфіскацією майна. 
заарештований 24 серпня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 22 грудня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 25 червня 1994 р.

хаРківський михайло іванович, на-
родився 1904 р. у с. Таганка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1929 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Робітник ХТз. зааре-
штований 3 листопада 1935 р. за к.-р. профа-
шистську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 31 січня 1936 р. засу-
джений на 3 роки позбавлення волі у віддале-
них вТТ. Реабілітований 27 листопада 1991 р.

хаРківський терентій григорович, на-
родився 1893 р. у с. павлівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. павлівка Са-
винського р-ну Харківської обл. Робітник Із-
юмського відділу капітального будівництва. за-
арештований 19 червня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 1937 р. 
(статті 546, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1998 р.

хаРЧевников аврам федулович, на-
родився 1910 р. у с. Новоіванівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. панютине Лозівського р-ну 
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Харківської обл. Робітник пвРз. заарештова-
ний 25 липня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 серпня 1937 р. за антирад. агітацію по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 6 липня 1957 р.

хаРЧенко михайло кузьмич, народився 
1874 р. у с. Дворічний Кут Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, у 1924—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Машиніст паровозного 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. заарештований 15 липня 1935 р. як член 
к.-р. українського націоналістичного угрупо-
вання у депо, автор листа к.-р. змісту (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. за к.-р. 
підривну шкідницьку діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Розстріляний 14 квітня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Даль-
буду від 31 березня 1938 р. Реабілітований 
11 жовтня 1957 р. і 19 березня 1959 р.

хаРЧенко павло прокопович, народив-
ся 1896 р. на хут. зелений Колодязь змі-
ївського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. зелений Колодязь Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Горького. 
заарештований 8 квітня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 28 серпня 
1935 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 2 листопада 1989 р.

хаРЧенко семен савелійович, народив-
ся 1902 р. у с. Новобєлгород вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член вЛКСМ з 1924 р. про-
живав у Харкові. вахтер ХТз. заарештований 
16 серпня 1936 р. за антирад. пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 21 жовтня 1936 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 29 травня 1992 р.

хаРЧенко степан васильович, народив-
ся 1914 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. Служив у стан. 
Старомінська Новочеркаського р-ну Азово-
Чорноморського краю. Червоноармієць 113-
го стріл. полку. заарештований 15 травня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5810 КК РРФСР) 
і військовим трибуналом північнокавказь-
кого військокругу 5 липня 1937 р. (ст. 5810 
ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав 

на 2 роки. Термін покарання відбував на 
Дальбуді НКвС у м. Магадан. Реабілітований 
24 листопада 1959 р.

хаРЧенко степан терентійович, наро-
дився 1878 р. у с. Козача Лопань Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
заарештований 29 липня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 11 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

хасін лев Романович, народився 1903 р. 
у с. Монастирщина Смоленської губ. єврей, 
з міщан, освіта початкова, у 1927—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
кооперативу з ремонту взуття. заарештований 
8 квітня 1935 р. як член троцькістської орга-
нізації та к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 вересня 1935 р. висланий до Краснояр-
ського краю на 3 роки. Розстріляний 13 жов-
тня 1937 р. за ухвалою трійки при УНКвС по 
Дальбуду від 7 вересня 1937 р. Реабілітований 
26 червня 1989 р. і 29 грудня 1963 р.

хасман йосиф мендельович, народився 
1906 р. у м. Малоярославець Малоярославець-
кого пов. Калузької губ. єврей, з кустарів, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1924—
1928 рр. член вЛКСМ, у 1928—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
житлово-ремонтної контори № 5 півд. заліз-
ниці. заарештований 23 грудня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську роботу у 1927—1929 рр. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
23 березня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 196 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де помер 7 квітня 1937 р. Реабілітований 
27 грудня 1993 р.

хацько федір микитович, народився 
1913 р. у с. Селидівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Студент ХСГІ. заарештований 22 травня 
1935 р. за к.-р. роботу (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 10 вересня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Ухвалою верховного Суду 
УСРР в касаційній колегії від 11 листопада 
1935 р. з обвинувачення виключено ст. 5411 
КК УСРР, в решті вирок залишено без змін. 
Реабілітований 23 січня 1992 р.



608 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

хаЩина олексій йосипович, народився 
1896 р. у с. баранове валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Огульці валківського 
р-ну Харківської обл. Молодший стрілочник 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 20 серпня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
у спецскладі 17 вересня 1935 р. виправданий.

хван ман сек, народився 1904 р. у м. Су-
чан, Корея. Кореєць, із селян, освіта неповна 
середня, позапарт., до 1932 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Комірник їдальні бу-
динку колективіста. заарештований 16 травня 
1935 р. за зв’язки з особами, які підозрюються 
у шпигунстві, та незаконне зберігання зброї 
(статті 546, 196 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 23 вересня 1935 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 6 листопада 1992 р.

хвоРостенко михайло петрович, на-
родився 1913 р. у с. березівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник дитячого санаторію Харківського 
міськздоровідділу. заарештований 11 лютого 
1936 р. за виступ з к.-р. промовою під час 
політзанять (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 23 березня 
1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

хвоРостовський федір федорович, 
народився 1904 р. у с. Катеринівка проску-
рівського пов. подільської губ. Українець, із 
селян, початкова, позапарт. проживав у буд-
поїзді № 2 на роз’їзді 10-й км перегону 
Мерефа—Нова водолага. Робітник будівни-
цтва півд. залізниці. заарештований 30 липня 
1937 р. 5-м відділком РСМ м. Харкова під 
час мітингу, присвяченого Дню залізничника, 
у саду клубу ім. Сталіна за хуліганство і анти-
рад. висловлювання (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 3 червня 
1938 р. (ст. 70 КК УРСР) засуджений на 10 
місяців позбавлення волі з зарахуванням по-
переднього ув’язнення у термін покарання зі 
звільненням з-під варти.

хвоРостяний євген тимофійович, на-
родився 1903 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач навчальної частини 
ФзУ кондитерської фабрики «жовтень». за-
арештований 28 лютого 1936 р. як член к.-р. 
угруповання та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсу-

ду 28 червня 1936 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Реабілітований 
15 листопада 1957 р.

хвоРостяний петро тимофійович, на-
родився 1889 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач контори заготівель кондитерської 
фабрики «жовтень». заарештований 12 серп-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
26 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. Ухва-
лою спецколегії верховного Суду УСРР від 
17 листопада 1936 р. визначено покарання 1,5 
роки позбавлення волі у зМУ. Реабілітований 
14 лютого 1994 р.

хвоРостяний федір тимофійович, на-
родився 1905 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
спектор відділу внутрішньої торгівлі Ленін-
ської райради м. Харкова. заарештований 
28 лютого 1936 р. як член к.-р. угруповання 
та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 28 черв-
ня 1936 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Термін покарання відбував в Ухті-
жемтабі, звільнений з-під варти 5 листопада 
1945 р. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 24 листопада 1951 р. висланий на 
поселення до Комі АРСР під нагляд органів 
МДб. Реабілітований 15 листопада 1957 р. та 
18 січня 1958 р.

хейфець мойсей Зіновійович, народив-
ся 1902 р. у м. Черкаси Черкаського пов. 
Київської губ. єврей, з кустарів, освіта неза-
кінчена вища, у 1900—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор Харківського 
силікатного заводу. заарештований 21 верес-
ня 1936 р. як член к.-р. організації та не-
легальну роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
10 липня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 
КК УСРР) засуджений на 10 років тюремного 
ув’язнення з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. заарешто-
ваний 5 листопада 1948 р. УМДб по Сталін-
ській обл. і ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 16 лютого 1949 р. висланий до 
Красноярського краю. звільнений із заслан-
ня 13 вересня 1954 р. На 1955 р. проживав 
у м. Сталіне Сталінської обл. Реабілітований 
12 листопада 1955 р.
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хемЧУк (хемичук) Роза львівна, наро-
дилася 1896 р. у м. житомир житомирського 
пов. волинської губ. єврейка, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживала у Хар-
кові. безробітна. заарештована 29 березня 
1936 р. як член к.-р. фашистського підпілля 
та к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 1 вересня 1936 р. за к.-р. діяльність по-
збавлена волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбувала у Сибтабі. Реабілітована 
25 жовтня 1989 р.

хеРсонський леві (іцхак) ізраїльович, 
народився 1886 р. у м. Черкаси Черкаського 
пов. Київської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1904—1905 рр. член 
бунду. проживав у с. Уразово Уразовського 
р-ну Курської обл. Начальник 3-ї райконтори 
10-ї буддільниці кооперативної артілі грабарів 
«Рембуд». заарештований 13 жовтня 1934 р. 
за дезорганізацію роботи на будівництві магі-
стралі Москва—Донбас шляхом хабарництва, 
приписок, махінацій з грошима (ст. 5630 ч. 2 
КК УСРР) і спецколегією дорожнього суду 
Московсько-Донбаської залізниці від 4 квітня 
1935 р. (ст. 587 з санкції ст. 582 КК РСФРР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Ухвалою колегії з транспорт-
них справ верховного Суду СРСР від 15 квіт-
ня 1935 р. розстріл замінено на 10 років вТТ. 
Реабілітований 13 липня 1995 р.

хеРсонський семен Ушерович (сруль 
гершович), народився 1914 р. у м. Черкаси 
Черкаського пов. Київської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Гладкове Лозно-Олександрівського 
р-ну Сталінської обл. Грабар Осиківського 
підпункту 3-ї райконтори 10-ї буддільниці 
кооперативної артілі грабарів «Рембуд». за-
арештований 27 жовтня 1934 р. за дезор-
ганізацію роботи на будівництві магістралі 
Москва—Донбас (ст. 5630 ч. 2 КК УСРР) 
і спецколегією дорожнього суду Московсько-
Донбаської залізниці 4 квітня 1935 р. (ст. 587 

з санкції ст. 582 КК РСФРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у зМУ. Реабілітова-
ний 13 липня 1995 р.

хеРсонський Ушер ізраїльович, наро-
дився 1888 р. у м. Черкаси Черкаського пов. 
Київської губ. єврей, з кустарів, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Уразово Уразовсько-
го р-ну Курської обл. бригадир 3-ї райкон-
тори 10-ї буддільниці кооперативної артілі 
грабарів «Рембуд». заарештований 24 жовтня 
1934 р. за дезорганізацію роботи на будів-
ництві магістралі Москва—Донбас шляхом 
хабарництва, приписок і грошових махінацій 

(ст. 5630 ч. 2 КК УСРР) і спецколегією дорож-
нього суду Московсько-Донбаської залізниці 
4 квітня 1935 р. (ст. 587 з санкції ст. 582 КК 
РСФРР) засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з конфіскацією особистого майна. 
Реабілітований 13 липня 1995 р.

химиЧ павло самійлович, народився 
1918 р. у с. Мала Токмачка бердянського пов. 
Таврійської губ. Українець, із селян, освіта 
середня спеціальна, член вЛКСМ з 1934 р. 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Хронометрист ІпРз. заарешто-
ваний 26 квітня 1936 р. за поширення к.-р. 
троцькістських поглядів (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом Донецької залізниці 10 листопада 
1936 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 26 липня 1990 р.

хипко єфроїм беркович, народився 
1911 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, член вЛКСМ. проживав у Хар-
кові. Механік фабрики ім. Тінякова. зааре-
штований 22 грудня 1934 р. за терористичну 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 7 лютого 1935 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 3 лютого 1961 р.

хиРгій артем лаврентійович, народився 
1912 р. у с. Костянтинопіль Маріупольсько-
го пов. Катеринославської губ. Грек, із се-
лян, освіта незакінчена вища, член вЛКСМ 
з 1930 р. проживав у Харкові. Студент ХІЕІ. 
заарештований 19 січня 1937 р. як член фа-
шистської к.-р. групи студентів та антирад. 
розмови (статті 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 3 червня 1937 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти.

хлистУн яків микитович, народився 
1902 р. у с. Кегичівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1929 р. член 
вКп(б). проживав у с. Кегичівка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. вантажник ст. 
Кегичівка півд. залізниці. заарештований 
31 жовтня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 26 бе-
резня 1937 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 29 листопада 1992 р.

хлистУнова катерина михеївна, на-
родилася 1879 р. у с. Кегичівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживала 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Домогосподарка. заарештована 24 бе-
резня 1935 р. за зв’язки з к.-р. елементами та 
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сприяння їх к.-р. діяльності (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 14 вересня 
1935 р. (ст. 5412 КК УСРР) засуджена на 1,5 
роки позбавлення волі у зМУ умовно. Ухва-
лою верховного Суду УСРР від 4 листопада 
1935 р. термін покарання зменшено до 6 мі-
сяців Реабілітована 6 березня 1992 р.

хлУд григорій пилипович, народився 
1901 р. у с. Сероховичі Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер артілі інвалідів «Комунар». зааре-
штований 23 лютого 1937 р. за участь у к.-р. 
групі та відвідування польського консульства 
(статті 546 ч.1, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 21 червня 1937 р. 
(статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки, а за ст. 546 ч.1 КК УРСР 
виправданий. помер 17 січня 1940 р. у лікар-
ні Харківської в’язниці № 1. Реабілітований 
30 березня 1959 р.

хмельницький яків хаїмович, на-
родився у 1902 р. у м. Лодзь Лодзького пов. 
петроковської губ. єврей, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Студент Харківського текстильного інститу-
ту. заарештований 4 листопада 1935 р. за 
підозрою у провокаторській діяльності та 
зв’язках з польською дефензивою (ст. 5413 
через ст. 7 КК УСРР), справу закрито Ов 
УДб ХОУ НКвС 2 січня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР). Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові за ухвалою комісії НКвС СРСР 
і прокуратури СРСР від 19 вересня 1937 р. 
Реабілітований 31 липня 1989 р.

хмУРов михайло йосифович, народив-
ся 1902 р. у міст. балабанівка Липовецького 
пов. Київської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
майстерні Харківської АТС. заарештований 
26 липня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 січня 
1937 р. позбавлений волі у в’язниці на 5 років. 
Термін покарання відбував у Суздальській 
в’язниці. Реабілітований 8 червня 1989 р.

хникін петро григорович, народився 
1888 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник житлового відділу ст. Крас-
ноград півд. залізниці. заарештований 30 лип-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-

ківській обл. 8 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 серпня 1937 р. 
у полтаві. Реабілітований 24 жовтня 1958 р.

ходоРковська Рахіль (Раїса) наумів-
на, народилася 1905 р. у м. Ромни Роменсько-
го пов. полтавської губ. єврейка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт., у 1925—
1928 рр. член вКп(б). проживала у Харкові. 
завідувач відділу Інституту ендокринології. 
заарештована 8 квітня 1935 р. як троцькістка 
та к.-р. пропаганду (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
9 серпня 1935 р. позбавлена волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбувала в Ухті-
жемтабі і воркуттабі. Реабілітована 16 червня 
1989 р.

ходоРковський овсій григорович, 
народився 1906 р. у м. Фастів білоцерків-
ського пов. Київської губ. єврей, з куста-
рів, освіта початкова, у 1925—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник Хвз. 
заарештований 1 вересня 1935 р. за зв’язки 
з к.-р. троцькістським угрупованням та участь 
в антирад. бесідах (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 15 січня 
1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у Да-
лекосхідному краї. Розстріляний 22 вересня 
1937 р. за ухвалою трійки при УНКвС по 
Дальбуду від 6 вересня 1937 р. Реабілітований 
16 січня 1990 р. і 30 липня 1957 р.

хоїнський михайло стефанович, на-
родився 1891 р. у с. Гребенок Люблінської 
губ. поляк, з робітників, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. На-
чальник відділу технічного забезпечення 
Харківського заводу різальних інструментів. 
заарештований 27 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістсько-фашистської організації 
(статті 5410, 5411 КК УСРР), 13 квітня 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, 27 жовтня 1937 р. заарештований вдруге 
і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 11 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 липня 1989 р.

холодний (холодний-демченко) федір 
юрійович, народився 1897 р. у с. Махнівка 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1917—1918 рр. 
член УпСР, у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач сектора громад-
сько-політичного мовлення комітету радіо-
фікації та радіомовлення при РНК УСРР. 
заарештований 3 жовтня 1934 р. як член 
к.-р. шкідницької групи (ст. 5411 КК УСРР) 
і 5 жовтня 1934 р. доставлений до Києва 
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в розпорядження СпУ УДб НКвС УСРР. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 квітня 1935 р. як член к.-р. організації 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у Соловецькому вТТ. 
Розстріляний 8 грудня 1937 р. у Ленінграді за 
ухвалою особливої трійки УНКвС по Ленін-
градської обл. від 25 листопада 1937 р. Реабі-
літований 28 серпня 1957 р.

холодняк євдокія іванівна, народи-
лася 1878[80] р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. Липці 
Липецького р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1934 р. розкуркулена, позбавле-
на виборчих прав. заарештована 17 квітня 
1935 р. за к.-р. агітацію та розповсюдження 
релігійних листівок (ст. 5410 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 вересня 1935 р. як член к.-р. групи вислана 
до північного краю на 5 років. Реабілітована 
20 листопада 1989 р.

хоманько максим григорович, наро-
дився 1906 р. у м. Новий Робськ Новозибків-
ського пов. Чернігівської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта середня спеціальна, член вКп(б). 
Служив у м. Кременчук Харківської обл. Ко-
мандир технічного взводу 25-ї саперної роти 
25-ї стріл. дивізії. заарештований 5 вересня 
1936 р. за агітацію проти стахановського руху 
в армії (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і військовим 
трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 23 лис-
топада 1936 р. засуджений на 2 роки позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангельської обл. 
Реабілітований 5 лютого 1996 р.

хоменко іван гнатович, народився 
1917 р. у с. Гришівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Учень Красноградського пе-
дагогічного технікуму. заарештований 4 лю-
того 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і Харківським облсудом 25 квітня 
1937 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 7 грудня 1993 р.

хоменко надія костянтинівна, народи-
лася 1912 р. у Києві. Українка, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожива-
ла у м. павловський посад Московської обл. 
без певних занять. заарештована 23 червня 
1935 р. у Харкові за зв’язок з посольством 
польщі, до якого вона передавала шпигунські 
відомості (ст. 546 КК УСРР) і військовим 
трибуналом ХвО 17 лютого 1936 р. засуджена 

на 5 років позбавлення волі у вТТ. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
4 квітня 1936 р. статтю обвинувачення пере-
кваліфіковано на ст. 543 КК УСРР, в решті 
вирок залишено без змін. Термін покарання 
відбувала в Амуртабі. Реабілітована 5 червня 
1991 р.

хоменко степан нечипорович, наро-
дився 1903 р. у с. Нижня Сироватка Сум-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта незакінчена вища, член вКп(б) 
з 1929 р. проживав у Харкові. Студент ХДУ. 
заарештований 1 вересня 1935 р. як член к.-р. 
організації та антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і військовим трибуналом 
ХвО 19 лютого 1936 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
на копальні «Теміртау» Кузедеєвського р-ну 
Кемеровської обл. Реабілітований 3 грудня 
1957 р.

хомин федір петрович, народився 
1902 р. у с. зарожне зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 4 квітня 1935 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 29 травня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5621 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ. 
Реабілітований 14 листопада 1994 р.

хомУтов іван іванович, народився 
1896 р. у с. петропавлівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1922 і 1928—
1933 рр. член вКп(б). проживав у с. пе-
тропавлівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник прокопівського заготпункту 
Куп’янського цукрозаводу. заарештований 
11 лютого 1937 р. за к.-р. агітацію (статті 
5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
14 червня 1937 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
2 роки. Термін покарання відбував на Коли-
мі. після звільнення з-під варти проживав 
у м. пролетарськ Лисичанського р-ну Луган-
ської обл. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

хомУтовський михайло андрійович, 
народився 1910 р. у с. Китайгород Чигирин-
ського пов. Київської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Студент ХСГІ. заарештова-
ний 23 березня 1935 р. за к.-р. агітацію і скла-
дання програми боротьби проти рад. влади та 
відторгнення України від СРСР (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 10 вересня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 
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5411, 68 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Реабілітований 27 березня 
1992 р.

хоРонько іван петрович, народився 
1900 р. на хут. Іванівський Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. веселе бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
заводу Союзформлиття на ст. Гусарівка півд. 
залізниці. У 1929 р. розкуркулений і за к.-р. 
агітацію висланий до північного краю на 
10 років. У 1935 р. повернувся з місця заслан-
ня. заарештований 30 липня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 7 квітня 1989 р.

хоРошУхін семен Зіновійович, див. 
ÂОЛГ²Н (Õîðîшóõ³í) Сåìåí З³íîâ³йîâèч.

хоРУЖенко павло андрійович, наро-
дився 1888 р. у Харкові. Українець, [з робіт-
ників], освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дергачі Харківської приміської зони. 
Робітник Харківського радіозаводу. зааре-
штований 17 січня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 14 лютого 1935 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у зМУ. Реабіліто-
ваний 25 липня 1994 р.

хоРУнЖий василь пантелеймонович, 
народився 1896 р. у с. бірки зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Черговий ст. Харків-Сорт. півд. 
залізниці. заарештований 29 квітня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у волготабі у м. Рибінськ 
Ярославської обл., де помер 7 вересня 1943 р. 
Реабілітований 27 червня 1958 р.

хохлов олександр миколайович, наро-
дився 1892 р. у с. Шанькове Гороховецького 
пов. владимирської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, член вКп(б) з 1918 р. 
проживав у Харкові. Інспектор кадрів при 
ревізорі безпеки Управління півд. залізниці. 
заарештований 12 січня 1937 р. за шкідни-
цтво і саботаж судово-каральної політики: як 
член лінійного суду систематично виносив 
виправдувальні присуди у справах к.-р. зло-
чинців (статті 547, 5414 КК УСРР), 10 лютого 
1939 р. обвинувачення перекваліфіковане на 
ст. 97 КК УРСР, 11 грудня 1938 р. звільнений 

з-під варти на підписку про невиїзд, справу 
закрито підготовчим засіданням судової ко-
легії в карних справах верховного Суду СРСР 
8 лютого 1939 р. (ст. 5 КпК УРСР).

хРамов данило іванович, народився 
1903 р. у с. павлівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. пав-
лівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Карла Маркса. заарешто-
ваний 24 липня 1935 р. за к.-р. діяльність та 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу 
закрито Спв УДб ХОУ НКвС 20 жовтня 
1935 р. (ст. 197 КпК УСРР).

хРистенко Роман кузьмич, народився 
1897 р. у с. Дуванка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Екс-
педитор паливного складу ст. Харків-Сорт. 
півд. залізниці. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 29 липня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 березня 1989 р.

хРистенко сергій дмитрович, наро-
дився 1877 р. у с. Світличне Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
житлокоопу № 38. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 17 січня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 26 червня 1935 р. засу-
джений на 4 роки позбавлення волі у вТТ на 
3 роки. Реабілітований 22 липня 1994 р.

хРистовий олексій федорович, наро-
дився 1900 р. у с. Лютенька Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1918 р. член 
партії боротьбистів, у 1921—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Рахівник-діло-
вод 12-ї радлікарні. заарештований 25 липня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації та зв’язки з УвО (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 8 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 24 листо-
пада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 27 бе-
резня 1996 р.

хРомЧенко мойсей юхимович, наро-
дився 1897 р. у м. злинка єлизаветградстько-
го пов. Херсонської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1919—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Дирек-
тор єнакіївського коксохімічного заводу. за-
арештований 24 липня 1937 р. як член к.-р. 
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троцькістської шкідницької організації (статті 
547, 548 КК УРСР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 10 грудня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 10 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 25 серпня 1956 р.

хУголь іван андрійович, народився 
1913 р. у с. Горошин золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт., у 1929—
1934 рр. член вЛКСМ. Служив у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Курсант 
полкової школи 14-го корпусного арт. полку. 
заарештований 7 липня 1937 р. за к.-р. троць-
кістську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 26 вересня 1937 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував на Дальбуді НКвС. На 1956 р. про-
живав у м. Калінін Калінінської обл. Реабілі-
тований 2 червня 1956 р.

хУдяков микола маркович, народив-
ся 1886 р. у с. Курбатово Рязанської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Старший черго-
вий вагонного депо ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 23 грудня 1936 р. 
як організатор підривної к.-р. троцькістської 
групи (статті 5411, 5630 ч. 1 КК УСРР) і вій-

ськовою колегією верховного Суду СРСР 
2 січня 1938 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 3 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 грудня 1957 р.

хУРгін соломон лазарович, народився 
1906 р. у м. Ляховичі Мінської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник будівельної кон-
тори. заарештований 14 листопада 1935 р. 
за підозрою у шпигунстві (ст. 541 п. «а» КК 
УСРР), справу закрито ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. зі 
звільненням з-під варти.

хУРсін макар Захарович, народився 
1903 р. у м. Лубни Лубенського пов. полтав-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач сек-
ції планування інструментального цеху Хпз. 
заарештований 27 вересня 1936 р. за к.-р. 
профашистську агітацію та організацію кла-
сово-ворожого підпілля для боротьби з рад. 
владою (ст. 5410 1 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 2 лютого 1937 р. (статті 
5410 ч. 1, 68 ч. 2, 68 п. «а» КК УРСР) засу-
джений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. На 1965 р. 
проживав у м. барвінкове барвінківського 
р-ну Харківської обл. Реабілітований 30 груд-
ня 1965 р.

ц

цалкін Рафаїл ісайович, народився 
1902 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
у 1918—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інструктор Харківського обкому 
Кп(б)У. заарештований 22 грудня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістській терористичній 
організації та к.-р. роботу (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією особистого май-
на. Термін покарання відбував у вТТ на ст. 
Арклюк Красноярської залізниці, де помер 
21 квітня 1940 р. Реабілітований 12 жовтня 
1957 р.

цапов федір михайлович, народився 
1892 р. у с. Янівка провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. Степне богодухівського р-ну Харківської 
обл. Учитель німецької мови 2-ї школи. за-

арештований 4 травня 1937 р. к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 квітня 1989 р.

цапок катерина василівна, народилася 
1882 р. у с. Яремівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у с. Яремівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1934 р. позбавлена виборчих прав. 
У 1936 р. за несплату податків та відмову 
працювати на виправно-трудових роботах по-
карана на 6 місяців тюремного ув’язнення. 
заарештована 29 липня 1937 р. як член к.-р. 
релігійної організації «істинно православних» 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 серпня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Реабілітована 27 березня 1989 р.

цвєтков яків дмитрович, народився 
1910 р. у Москві. Росіянин, соціальне похо-
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дження невідоме, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Чугуївських 
кагатів Хардержнархарчу. заарештований 
23 листопада 1935 р. за антирад. агітацію і ху-
ліганство в залі ст. Харків-пас. (статті 5410, 
70 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом південної заліз-
ниці 17 грудня 1935 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у в’язниці. Реабілітований 
10 червня 1994 р.

цвєткова ніна олександрівна, наро-
дилася 1899 р. у м. полтава полтавської губ. 
Росіянка, із службовців, освіта вища, поза-
парт., у 1919—1935 рр. проживала у Харкові. 
працівник культвідділу ЦК спілки МТС. за-
арештована 28 серпня 1936 р. як член к.-р. 
організації та троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. тер-
мін попереднього ув’язнення зарахований як 
термін покарання зі звільненням з-під варти. 
Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

цвяшкова ксенія сергіївна, народи-
лася 1910 р. у с. Довгалівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. Довга-
лівка Савинського р-ну Харківської обл. До-
могосподарка. заарештована 1 травня 1935 р. 
за к.-р. релігійну агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 вересня 1935 р. позбавлена волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбувала у біл-
балттабі. Реабілітована 26 червня 1989 р.

цвяшкова марфа сергіївна, народи-
лася 1914 р. у с. Довгалівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. Довга-
лівка Савинського р-ну Харківської обл. До-
могосподарка. заарештована 1 травня 1935 р. 
за к.-р. релігійну агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 вересня 1935 р. позбавлена волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбувала у біл-
балттабі. Реабілітована 26 червня 1989 р.

целовальников михайло петрович, 
народився 1897 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1925—1936 рр. член вКп(б). Робітник 
4-ї друкарні Транзаліздорвидаву. заарешто-
ваний 4 березня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці у спецскладі 22 квітня 1937 р. (ст. 5412 
КК УРСР) засуджений на 1,5 роки. позбав-
лення волі. Реабілітований 17 січня 1994 р.

цеРковний матвій платонович, на-
родився 1904 р. у с. павлівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1932 рр. член 

вЛКСМ. Служив у м. балашов Саратовської 
обл. Начальник бойового живлення окремого 
саперного батальйону 61-ї стріл. дивізії, лей-
тенант. заарештований 29 квітня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР) і військовим трибуналом 12-го стріл. 
корпусу приволзького військокругу 7 серпня 
1937 р. засуджений на 7 років тюремного 
ув’язнення з пораженням у правах на 3 роки 
і позбавленням військового звання «лейте-
нант». Термін покарання відбував у Магадан-
ській обл. На 1967 р. проживав у с. Нові Сан-
жари Новосанжарського р-ну полтавської 
обл. Реабілітований 12 травня 1967 р.

цеРковний михайло власович, на-
родився 1889 р. у с. Мелехи Лохвицького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник тресту «Індубуд» на будівництві ХТГз. 
заарештований 30 квітня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 25 жовтня 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 68 ч. 2 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Реабілітований 
29 червня 1993 р.

цеРнікель олександр олександрович, 
народився 1898 р. у с. водяне павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі ім. 17-го партз’їзду у близнюків-
ському р-ні Харківської обл. бригадир радгос-
пу. заарештований 20 березня 1937 р. як член 
к.-р. диверсійно-фашистської організації 
(статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
14 квітня 1937 р. за відсутності складу зло-
чину. звільнений з-під варти 19 квітня 1937 р.

цесаРська йохвед хаїмівна, народила-
ся 1897 р. у м. бердичів бердичівського пов. 
Київської губ. єврейка, з міщан, освіта серед-
ня, позапарт., у 1919—1934 рр. член вКп(б). 
проживала у Харкові. Медсестра поліклініки 
№ 3. заарештована 24 червня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 23 вересня 1936 р. за к.-р. діяльність 
позбавлена волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбувала у північсхідтабі. Розстрі-
ляна 17 листопада 1937 р. за ухвалою трійки 
УНКвС по Дальбуду від 30 вересня 1937 р. 
Реабілітована 12 червня 1989 р. і 14 червня 
1956 р.

цехмістеР михайло максимович, на-
родився 1896 р. у с. Селище Канівського пов. 
Київської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Таверівка 
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богодухівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник тракторної майстерні Таверівського буря-
корадгоспу. заарештований 29 вересня 1936 р. 
за к.-р. роботу (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 31 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

цибаРовський костянтин олексійо-
вич, народився 1907 р. у Санкт-петербурзі. 
Росіянин, соціальне походження невідоме, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. 
Технік лісгоспу Харківського тресту зелених 
насаджень. заарештований 23 квітня 1937 р. 
за к.-р. профашистську пропаганду і терорис-
тичні наміри (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 5 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 14 березня 
1989 р.

цибель микола йосифович, народив-
ся 1900 р., у м. Ананьїв Аньївського пов. 
Херсонської губ. єврей, із службовців, осві-
та вища, позапарт., у 1924—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. юрист колегії 
захисників. заарештований 29 березня 1936 р. 
за троцькізм (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 10 грудня 1936 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 2 роки. Ухвалою верхо-
вного Суду УРСР в спецколегії вирок скасо-
вано, справу направлено на новий розгляд зі 
стадії попереднього слідства. Справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 19 травня 1937 р. На 1968 р. 
проживав у м. євпаторія євпаторійського 
р-ну Кримської обл.

цибУля сергій данилович, народився 
1910 р. у с. Драбів золотоноського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1933 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Молодший ко-
мандир 7-го автотранспортного батальйону. 
заарештований 4 вересня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 1 КК УСРР) 
і військовим трибуналом ХвО 23 березня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 8 квітня 1964 р.

цибУлькин петро Родіонович, наро-
дився 1891 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, соціальне 
походження невідоме, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Кременчук Харківської 
обл. Машиніст депо ст. Кременчук півд. за-

лізниці. заарештованим не був, під слідством 
Оп Тв ГУДб НКвС ст. Кременчук з 4 серп-
ня 1935 р. за шкідництво на залізниці (ст. 5630 
КК УСРР), справу закрито транспортною 
прокуратурою Кременчуцької дільниці півд. 
залізниці 9 вересня 1935 р. за недоцільності 
притягнення до кримінальної відповідальнос-
ті (ст. 5 КпК УСРР).

цибУльник андрій герасимович, на-
родився 1912 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Шофер ст. Харків-Тов. півд. залізниці. 
заарештований 27 травня 1936 р. (ст. 5412 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
11 вересня 1936 р. засуджений на 10 місяців 
позбавлення волі з заміною ув’язнення сус-
пільно-примусовими роботами з урахуванням 
строку попереднього ув’язнення у термін по-
карання. звільнений з-під варти 11 вересня 
1936 р. Справу закрито військовою колегією 
верховного Суду СРСР 14 жовтня 1936 р. Ре-
абілітований 3 серпня 1992 р.

цибУльник іван олексійович, наро-
дився 1892 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Огуль-
ці валківського р-ну Харківської обл. ван-
тажник півд. залізниці. У 1923 р. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 28 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 квітня 1989 р.

цибУльник степан якович, народився 
1909 р. у с. Огульці валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта се-
редня спеціальна, позапарт., у 1930—1933 рр. 
кандидат у члени вКп(б).Служив у м. берди-
чів Київської обл. Командир полубатареї 15-
го кав. полку, старший лейтенант. заарешто-
ваний 24 липня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом 2-го кав. корпусу КвО 31 жовтня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років і позбавлен-
ням військового звання «старший лейтенант». 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 22 квітня 1940 р. з вироку виклю-
чена ст. 5411 КК УРСР і визначено покарання 
у вигляді 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. [Нарсудом] 
Ольського р-ну Хабаровського краю 11 серп-
ня 1950 р. за ст. 2 Указу президії верховної 
Ради СРСР від 4 лютого 1947 р. засуджений 
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на 15 років позбавлення волі. звільнений 
з-під варти 20 жовтня 1955 р. за рішенням 
Хабаровського крайового суду від 30 вересня 
1955 р. на підставі Указу президії верховної 
Ради СРСР «про амністію…» від 27 березня 
1953 р. Реабілітований 14 червня 1967 р.

цибУльов михайло никифорович, на-
родився 1908 р. у с. Ракитне Курської губ. 
Росіянин, з торговців, освіта початкова, по-
запарт., у 1932—1935 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник Хпз. 
заарештований 29 вересня 1935 р. за прихову-
вання соціального походження під час вступу 
до кандидатів у члени вКп(б) (ст. 180 ч. 2 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 1 листопада 
1935 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. 8 грудня 1935 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд.

циганков петро борисович, народився 
1905 р. у с. Гончарівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Сторож журавлівських бараків Хпз. зааре-
штованим не був, під слідством УДб ХОУ 
НКвС з 15 листопада 1936 р. за недонесення 
про антирад. агітацію (ст. 5412 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 8 лютого 
1937 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 5 квітня 
1937 р. обвинувачення перекваліфіковано на 
ст. 48 КК УРСР, визначено покарання у ви-
гляді 2 років позбавлення волі умовно з ви-
пробувальним терміном 3 роки. Реабілітова-
ний 11 травня 1990 р.

цигельман вальтер вільгельмович, на-
родився 1899 р. у берліні. Німець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1924—
1931 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештований 30 липня 
1937 р. за розвідувальну диверсійну діяльність 
на користь Німеччини (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 14 грудня 1937 р. висланий за межі 
СРСР. Реабілітований 30 березня 1989 р.

цигиЧко федір трохимович, народився 
1898 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1932—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТз. зааре-
штований 27 липня 1937 р. як син куркуля, 
за те, що був карателем при білих, займався 
крадіжками худоби, проводив к.-р. агітацію 
(статті 5413, 5410 ч. 1, 171 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував на 

Чукотському півострові. Справу закрито про-
курором Харківської обл. 11 грудня 1939 р. на 
підставі постанови президії ЦвК СРСР від 
21 листопада 1927 р. та розпорядження НКвС 
і прокурора СРСР № 2709 від 26 грудня 
1938 р. зі звільненням від відбуття покарання.

цигУРов тимофій васильович, народив-
ся 1894 р. у с. земетчино Мокшанського пов. 
Тамбовської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер фабрики-кухні ХТз. заарештований 
26 жовтня 1936 р. за к.-р. та антисемітську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 16 березня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1, 5621 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі у Магаданській обл., 
де помер 27 січня 1938 р. Реабілітований 12 
жовтня 1990 р.

цимбаліст михайло дмитрович, наро-
дився 1897 р. у с. Студинка Калушського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1922 р. член компартії Австрії, 
у 1929—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
29 березня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 7 липня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 196 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

цин (цинн) дем’ян дем’янович, наро-
дився 1908 р. у колонії Серафимівка павло-
градського пов. Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. близнюки близнюківського 
р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу ім. 
17-го партз’їзду. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
21 липня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
терористичної організації (статті 549, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 17 серпня 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 20 серп-
ня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 20 квітня 
1989 р.

цин (цинн) дем’ян михайлович, наро-
дився 1912 р. у колонії Серафимівка павло-
градського пов. Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Серафимівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. вантажник ст. близ-
нюки Донецької залізниці. У 1931 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 26 липня 1937 р. як член к.-р. 
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організації та к.-р. діяльність (статті 547, 549, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

цин (цинн) іван дем’янович, народився 
1892 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Серафимівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Роте 
фане». заарештований 11 вересня 1936 р. за 
к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 2 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 лютого 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання відбу-
вав в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангельської 
обл. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

цин (цинн) іван йосифович, народився 
1895 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Серафимівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Роте 
фане». заарештований 11 вересня 1936 р. за 
к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 2 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 лютого 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангельської 
обл. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

цин (цинн) йоганн йосифович, народив-
ся 1913 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у колонії Фрайєн Лебен Сталіндорфського 
р-ну Дніпропетровської обл. Член колгоспу 
«Фрайєн лебен». У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 30 липня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської диверсійної організації та про-
фашистську діяльність (статті 549, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 8 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 9 серпня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 21 серпня 
1989 р.

цин (цинн) йоганн михайлович, на-
родився 1904 р. у колонії Серафимівка пав-
лоградського пов. Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. близнюки близнюківського 
р-ну Харківської обл. вантажник ст. близню-
ки Донецької залізниці. У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 20 липня 1937 р. як член 

к.-р. організації та к.-р. діяльність (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

цин (цинн) йосиф єгорович, народився 
1901 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Орджонікідзе Сталіндорфського 
р-ну Дніпропетровської обл. Член колгоспу 
«Емес». У 1926 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
23 липня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
диверсійної організації та профашистську ді-
яльність (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1960 р.

цин (цинн) лев йоганнович, народився 
1902 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. близнюки близнюківського р-ну 
Харківської обл. Робітник держмлину № 16. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 26 червня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської диверсійної орга-
нізації та профашистську діяльність (статті 
547, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
29 березня 1989 р.

цин (цинн) лоренц михайлович, на-
родився 1896 р. у колонії Серафимівка пав-
лоградського пов. Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Серафимівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Обліковець тракторного 
загону близнюківської МТС у колгоспі «Роте 
фане». заарештований 11 вересня 1936 р. за 
к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 2 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 лютого 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання відбу-
вав в Ухтпечтабі у м. Котлас Архангельської 
обл. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

цин (цинн) михайло єгорович, народив-
ся 1888 р. у колонії Ямбург Катеринославської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. вільне близнюківського 
р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу ім. 
17-го партз’їзду. У 1931 р. розкуркулений, 
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позбавлений виборчих прав. заарештований 
26 липня 1937 р. як член к.-р. диверсійної ор-
ганізації (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

цин (цинн) никодим єгорович, народив-
ся 1893 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Серафимівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Роте фане». за-
арештований 11 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 9 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у Сибтабі у м. Ма-
ріїнськ Новосибірської обл., Антибеському 
табпункті. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. за 
ухвалою трійки УНКвС по Новосибірській 
обл. від 2 жовтня 1938 р., місце розстрілу не-
відоме. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

цин (цинн) олексій дем’янович, на-
родився 1911 р. у колонії. Серафимівка пав-
лоградського пов. Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. близнюки близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Ко-
лективна праця». У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
26 липня 1937 р. як член к.-р. диверсійної ор-
ганізації та профашистську діяльність (статті 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 серпня 1989 р.

цин (цинн) якуб йоганнович, народився 
1904 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1931 р. 
член вКп(б). проживав у с. близнюки близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Робітник 
млину № 16. У 1931 р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
14 лютого 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації та антирад. діяльність (статті 549 
через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 541 
п. «а», 5411, 542 і 549 через ст. 17 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

ципін лев маркович, народився 1902 р. 
у с. Чернина Новгородської губ. єврей, з мі-

щан, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у минулому член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Студент ХМІ. заарештований 24 червня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. І КК 
УРСР), а 25 липня 1936 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу за-
крито помічником Харківського прокурора 
в спецсправах 1 серпня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). На 1937 р. лікпом 1-ї полікліні-
ки. заарештований 9 липня 1937 р. як троць-
кіст (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. за недоведеності злочину.

циРковиЧ яків миколайович, народив-
ся 1907 р. і проживав у Харкові. єврей, з ро-
бітників, освіта вища, член вЛКСМ з 1925 р. 
Інженер-економіст Діпросталі. заарештова-
ний 28 серпня 1936 р. як член к.-р. троцькіст-
ській організації та антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у воркуттабі. після звільнення з-під працю-
вав начальником планового відділу Управлін-
ня капітального будівництва комбінату «вор-
кутауголь». Реабілітований 1 січня 1956 р.

цкловеР арон ісайович (ісако-
вич), народився 1902 р. у м. Луганськ 
Слов’яносербського пов. Катеринославської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у минулому член вЛКСМ, у 1924—
1928 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Агент з постачання артілі «Червоний гужо-
вик». Ухвалою особливої наради при коле-
гії ОДпУ від 1 лютого 1929 р. (ст. 5810 КК 
РСФРР) позбавлений волі на 3 роки. за-
арештований 9 квітня 1935 р. як троцькіст 
та к.-р. пропаганду (статті 542, 5410, 5411через 
ст. 7 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 жовтня 1935 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність висланий до 
Красноярського краю на 3 роки, а ухвалою 
від 26 травня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у Дале-
косхідному краї. Розстріляний 9 січня 1938 р. 
за ухвалою трійки при УНКвС по Дальбу-
ду від 20 листопада 1937 р. Реабілітований 
4 травня і 31 липня 1989 р.

цУканов петро павлович, народився 
1882 р. у с. Хорошеве Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, у 1917—1929 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. жихар Харківської при-
міської зони. Робітник депо ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 21 липня 1935 р. 
за дезорганізаторську роботу усередині пар-
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торганізації депо, вербування однодумців для 
к.-р. роботи (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 20 вересня 1935 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі. Реабілітований 
7 березня 1994 р.

цУпРов костянтин іванович, народився 
1881 р. у с. Шумаково Курської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. Сторож маслозаводу № 4. 
заарештований 10 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 7 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

цюРик георгій пилипович, народився 
1905 р. у м. Суми Сумського пов. Харківської 
губ. Національність, соціальне походження, 
освіта, партійність та місце роботи невідо-

мі. проживав у м. Ногінск Московської обл. 
заарештований 25 вересня 1936 р. і ухвалою 
особливої наради при НКвС від 20 грудня 
1936 р. за к.-р. терористичну діяльність по-
збавлений волі на 5 років. Термін покарання 
відбував у воркутинському відділенні Ухт-
печтабу.

цюцюпа григорій федорович, наро-
дився 1888 р. у м. борзна борзненського пов. 
Чернігівської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. Се-
кретар місцевкому колективу 5-ї дистанції 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
23 лютого 1935 р. як класово чужий елемент, 
ворожі настрої щодо рад. влади (ст. 5410 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 23 березня 
1935 р. (ст. 68 п. «а» ч. 2 КК УСРР) засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 2 роки.

Ч

Чаговець антон васильович, народив-
ся 1888 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 28 березня 
1936 р. як член антирад. угруповання та анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 26 червня 1936 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

Чаговець григорій семенович, наро-
дився 1895 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. по-
денник. заарештований 26 вересня 1936 р. 
як член релігійної групи «тихоновців» та 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 30 березня 1989 р.

Чаговець трохим леонтійович, наро-
дився 1887 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Сторож 
залізничного переїзду. У 1930 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. У 1931 р. 
висланий на 2 роки за межі району. зааре-
штований 30 липня 1937 р. як член к.-р. ор-
ганізації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-

ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 квітня 1989 р.

Чайковська люція яківна, народилася 
1895 р. у Ліфляндській губ. Латвійка, з робіт-
ників, письмен., позапарт. проживала у сел. 
Мерефа Харківського р-ну Харківської обл. 
Різнороб Мереф’янського склозаводу. зааре-
штована 8 травня 1937 р. як дружина ворога 
народу (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 22 березня 1938 р.

Чайковський іван костянтинович, на-
родився 1883 р. у с. валківці Лідського пов. 
віленської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Мереф’янського склозаводу. заарештований 
9 червня 1937 р. як член к.-р. польського 
шпигунського угруповання (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР І. М. Леплевського 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 листопада 1958 р.

Чалий андрій тимофійович, народився 
1914 р. у с. Коротич Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коротич 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
ХТГз. заарештований 13 квітня 1935 р. за 
знущання над портретом т. Сталіна (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
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облсуду 28 травня 1935 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
31 травня 1995 р.

Чалий федір самсонович, народився 
1884 р. у с. Коротич Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Коротич Харків-
ської приміської зони. Селянин-одноосібник. 
заарештований 17 лютого 1935 р. за ст. 5410 
КК УСРР і Харківським облсудом 10 червня 
1935 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 19 серпня 1994 р.

Чалий яків єгорович, народився 1886 р. 
у с. Коротич Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Коротич Харківської 
приміської зони. Селянин-одноосібник. за-
арештований 17 лютого 1935 р. за ст. 5410 КК 
УСРР, справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 
20 березня 1935 р.

Чалишев феофіл андрійович, народив-
ся 1881 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Інженер техвідділу Трамвайно-
го тресту. заарештований 12 лютого 1937 р. 
за к.-р. агітацію і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував в Усольтабі, де 
помер 30 серпня [1938 р.]. Реабілітований 
12 квітня 1957 р.

ЧандеР іван іванович, народився 1903 р. 
у с. Іванівка Кромського пов. Орловської 
губ. Латиш, з робітників, освіта початкова, 
у 1927—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської об-
ласті. завідувач складу ст. Ізюм Донецької 
залізниці. заарештований 17 грудня 1934 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 15 травня 1935 р. як член к.-р. троцькіст-
ського угрупування позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у Се-
редньоазійському вТТ у м. Ташкент Узбець-
кої СРР, північсхідтабі. На 1957 р. проживав 
у м. Грайворон Курської обл. Реабілітований 
6 вересня 1957 р.

ЧандеР микола іванович, народив-
ся 1907 р. у с. Упо Оршанського пов. Мо-
гильовської губ. Латиш, з робітників, осві-
та середня, у 1923—1929 рр. член вЛКСМ, 
у 1932—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської облас-
ті. завідувач залізничного клубу ім. в. Чубаря. 
заарештований 17 грудня 1934 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-

бливої наради при НКвС СРСР від 15 травня 
1935 р. як член к.-р. троцькістського угру-
пування позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Картабі, пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 8 березня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
26 лютого 1938 р. Реабілітований 6 вересня 
1957 р. і 22 травня 1961 р.

ЧаУс сергій єфремович, народився 
1896 р. у с. Ямпіль Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Діловод контори 
ст. Ізюм Донецької залізниці. заарештований 
26 серпня 1936 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 червня 1937 р. попереднє 
ув’язнення зараховано у термін покарання зі 
звільненням з-під варти. Реабілітований 4 ве-
ресня 1989 р.

ЧаУсов андрій андрійович, народився 
1889 р. у с. Старий Город бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. піч-
ник бази Укрпостачу. заарештований 22 ве-
ресня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і Харківським облсудом 20 січня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 2 серпня 1994 р.

ЧеботаРьов володимир георгійович, 
народився 1877 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, із священнослужителів, освіта вища, 
позапарт. Секретар юридичної частини заводу 
№ 183. заарештований 27 липня 1937 р. за 
монархічні настрої та к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 19 жовтня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
22 березня 1989 р.

ЧеботаРьов олександр герасимович, 
народився 1913 р. у с. Аненкове Слов’яносерб-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1935 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Курсант 
військової школи червоних лейтенантів. за-
арештований 11 грудня 1935 р. за антирад. 
розмови (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 19 лютого 1936 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у с.-г. вТК № 19 НКвС «Качанівка». 
Реабілітований 4 серпня 1992 р.

ЧебУкін юрій йосипович, народився 
1912 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робіт-
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ник заводу № 183. заарештований 19 черв-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію та терористичні 
настрої (ст. 5410 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 3 жовтня 1937 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 26 січня 1990 р.

ЧелобитЧиков василь павлович, на-
родився 1881 р. у с. Нетрубене Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Комірник плідо-
вочторгу. заарештований 25 липня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

Челомбитько іван савич, народився 
1899 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1932—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник навчального 
комбінату ХТз. заарештований 29 вересня 
1935 р. за приховування соціального похо-
дження під час вступу до вКп(б) (ст. 180 
ч. 2 КК УСРР), справу закрито помічником 
прокурора в спецсправах 3 грудня 1935 р. 
(ст. 5 КпК УСРР). звільнений з-під варти 
15 грудня 1935 р.

ЧемеРис тетяна порфирівна, народи-
лася 1891 р. у с. вишнева Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. вишне-
ва Савинського р-ну Харківської обл. Се-
лянка-одноосібниця. заарештована 31 липня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляна 27 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітована 30 березня 1989 р.

Чепела семен олексійович, народився 
1895 р. у с. Чепелі зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1917—1920 рр. член 
РСДРп(б). проживав у Харкові. Машиніст 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 16 жовтня 1936 р. як член 
к.-р. шкідницької організації, к.-р. переко-
нання та пропаганду, приховання соціального 
походження, пособництво білогвардійцям під 
час Громадянської війни (статті 5411, 5413, 
5630 п. а, 180 ч. 2 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці 25 січня 1937 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 2 роки. Термін по-
карання відбував в Ухтпечтабі. Розстріляний 
21 березня 1938 р. у с. Нова Ухтарка Комі 

АРСР за ухвалою трійки УНКвС Архангель-
ської обл. від 15 лютого 1938 р. Реабілітова-
ний 26 жовтня 1957 р.

Чепіков федір климович, народився 
1886 р. у с. вельжич Мглинського пов. Чер-
нігівської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1926 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник на 
будівництві лікарні. заарештований 22 серпня 
1936 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито ЕКв УДб ХОУ 
НКвС 22 грудня 1936 р. (статті 193, 195 КпК 
УСРР) з направленням підслідного на при-
мусове лікування до психіатричної лікарні. 
Справу закрито помічником прокурора 8 січ-
ня 1937 р. (ст. 10 КК УСРР).

Чепіль сергій васильович, народився 
1913 р. у с. Таганка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., до 1931 р. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Робітник заводу «Серп і молот». 
заарештований 2 листопада 1934 р. за к.-р. 
агітацію та висловлення терористичних тен-
денцій (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 13 січня 1935 р. засу-
джений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Реабіліто-
ваний 10 листопада 1992 р.

ЧеРвонюк пантелеймон костянтино-
вич, народився 1908 р. у с. вільховець поділь-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 9 вересня 1936 р. як 
затриманий у забороненій зоні (ст. 549 через 
ст. 16 КК УСРР), справу закрито УНКвС по 
Харківській обл. 27 жовтня 1936 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УСРР). звільнений з-під варти 29 жов-
тня 1936 р.

ЧеРгинець юхим пилипович, наро-
дився 1887 р. у с. Нова Рябина Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Нова 
Рябина Охтирського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
У 1932 р. майно конфісковано. заарештова-
ний 18 липня 1937 р. як член к.-р. терорис-
тичної організації (статті 548 через ст. 17, 5411 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

ЧеРеда мойсей іванович, народився 
1901 р. у м. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Краснокутськ Краснокутського р-ну Харків-
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ської обл. Обліковець контори Краснокут-
ського комітету заготівель. заарештований 
4 вересня 1936 р. за антирад. погляди (ст. 5410 
ч. КК УСРР) і Харківським облсудом 1 груд-
ня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Реабілітований 
20 квітня 1990 р.

ЧеРедник данило омелянович, наро-
дився 1898 р. у с. Курилівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на ст. 
Куп’янськ-вузл. північно-Донецької заліз-
ниці. [Робітник вагонного депо ст. валуйки 
Московсько-Донецької залізниці]. заарешто-
ваний 25 червня 1937 р. за шкідницьку діяль-
ність (ст. 587 КК РРФСР) і дорожнім судом 
Московсько-Донецької залізниці 28 травня 
1938 р. (ст. 593 КК РРФСР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі.

ЧеРедник петро федорович, народився 
1905 р. у с. Любівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у с. Любівка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. бригадир котельного цеху 
Ананьївського цукрозаводу. заарештований 
15 грудня 1936 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), Харківським облсудом 7 квітня 
1937 р. справу повернено на дослідування, 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу не завершено.

ЧеРедник федір дмитрович, народив-
ся 1903 р. у с. Любівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Любівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Ананьївського цукрозаводу. 7 березня 
1933 р. (статті 58 ч. 1, 119, 75 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі, з-під 
варти втік. заарештований 15 грудня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Хар-
ківським облсудом 7 квітня 1937 р. засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 2 роки, з урахуванням 
попереднього вироку вважався засудженим 
на 7 років позбавлення волі. Ухвалою Харків-
ського облсуду від 5 вересня 1937 р. визна-
чено покарання 9 років 9 місяців позбавлення 
волі з пораженням у правах на 2 роки. Реабі-
літований 26 листопада 1992 р.

ЧеРедниЧенко ганна наумівна, наро-
дилася 1897 р. у с. Суха Кам’янка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українка, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживала у с. Суха 
Кам’янка Ізюмського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештована 26 липня 

1937 р. як член к.-р. релігійної організації 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 14 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляна 23 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тована 28 лютого 1989 р.

ЧеРедниЧенко георгій володимиро-
вич, народився 1905 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. Машиніст депо ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештованим не був, під слід-
ством Тв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. 
залізниці з 26 травня 1935 р. за шкідництво на 
залізниці (ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УСРР), спра-
ву закрито транспортною прокуратурою Хар-
ківської дільниці півд. залізниці 15 червня 
1935 р. за недоцільності притягнення до кри-
мінальної відповідальності (ст. 5 КпК УСРР). 
заарештований 16 травня 1944 р. за посо-
бництво окупаційній владі (ст. 543 КК УРСР), 
справу закрито ДТв НКДб ст. Харків-пас. 
півд. залізниці 24 травня 1944 р. за недоведе-
ності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
з направленням до фільтраційного спецтабору 
НКвС СРСР.

ЧеРемин андрій петрович, народився 
1895 р. у м. Сімферополь Сімферопольського 
пов. Таврійської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1926—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Машиніст депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 13 серпня 1935 р. за к.-р. агі-
тацію, дискредитацію вождів партії та уряду 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
13 вересня 1935 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у віддалених вТТ з обмежен-
ням прав на 3 роки. Реабілітований 19 травня 
1992 р.

ЧеРепанцев яків аполлонович, наро-
дився 1899 р. у м. Луганськ Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, член 
вКп(б) з 1928 р. проживав у Харкові. заступ-
ник начальника паровозного депо ім. Кірова 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
11 березня 1937 р. за шкідницьку роботу 
(ст. 5630 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
6 вересня 1938 р. (статті 547, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 20 років позбавлення волі 
з пораженням у правах на 5 років. Термін по-
карання відбував в Івдельтабі у Свердловській 
обл. Ухвалою залізничної колегії верховного 
Суду СРСР від 17 грудня 1939 р. вирок ска-
совано, справу направлено на дослідування. 
Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 4 березня 1941 р. за недоведеності складу 
злочину (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).



623Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 07.1934 по 07.1937

ЧеРепаха федот павлович, народився 
1910 р. на хут. попівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Трак-
торист Гусарівської МТС. заарештований 
22 січня 1936 р. за псування портрета т. Ста-
ліна (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 1 липня 1936 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 11 квітня 1995 р.

ЧеРкасов кузьма матвійович, наро-
дився 1898 р. у с. воскресенка Севського 
пов. Орловської губ. Росіянин, із селян, осві-
та середня, у 1927—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у с. берека Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Директор НСШ. заарешто-
ваний 21 серпня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 26 листопада 1937 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з позбавленням 
прав на 1 рік. помер 1952 р. у м. Макіївка До-
нецької обл. Реабілітований 8 березня 1962 р.

ЧеРкашин василь дмитрович, наро-
дився 1913 р. у с. Аркадівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. Аркадівка Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «більшовик». заарештований 23 лютого 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 22 травня 
1937 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

ЧеРкашин олексій григорович, наро-
дився 1900 р. у с. введенка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
Хпз. заарештований 11 вересня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 26 жовтня 1936 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 11 березня 1990 р.

ЧеРнелевський никандр никандро-
вич, народився 1880 р. у м. Хелм Хелмсько-
го пов. Люблінської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. заштатний священик. 
заарештований 26 липня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 26 листопада 1936 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Реабіліто-
ваний 11 квітня 1995 р.

ЧеРненко варвара андріївна, народи-
лася 1883 р. у с. Добровілля павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українка, із се-
лян, неписьмен., позапарт. проживала на хут. 
попівка Ізюмського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештована 26 жовтня 
1936 р. як проповідниця к.-р. релігійної групи 
(ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і Харківським об-
лсудом 9 квітня 1937 р. засуджена на 7 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 5 років, а 20 червня 1937 р. прийнято рі-
шення про конфіскацію майна. Реабілітована 
20 квітня 1990 р.

ЧеРненко георгій іванович, народився 
1879 р. у с. Кам’янка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Сторож підсобного гос-
подарства ІпРз. У 1935 р. за антирад. агітацію 
позбавлений волі на 2 роки. звільнений з-під 
варти 10 січня 1937 р. заарештований 30 лип-
ня 1937 р. як член к.-р. фашистської групи 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 серпня 1937 р. у Харкові.

ЧеРненко йосип микитович, народив-
ся 1893 р. у с. попівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. завідувач бази полтавторгу. 
У 1934 р. під слідством ДпУ УСРР за ст. 5410 
КК УСРР. заарештований 25 липня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 5 вересня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 8 квітня 1961 р.

ЧеРненко лукія андріївна, народилася 
1884 р. у с. Добровілля павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українка, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживала на 
хут. попівка Ізюмського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. заарештована 26 жов-
тня 1936 р. як проповідниця к.-р. релігійної 
групи та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 9 квітня 1937 р. за-
суджена на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки, а 20 червня 
1937 р. прийнято рішення про конфіскацію 
майна. Реабілітована 20 квітня 1990 р.

ЧеРненко феодосія андріївна, наро-
дилася 1885 р. у с. Кам’янка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Домогоспо-
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дарка. заарештована 30 липня 1937 р. як член 
к.-р. групи баптистів та антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Сталінській обл. від 27 вересня 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
постановою ДТв ГУДб НКвС північно-До-
нецької залізниці від 3 січня 1940 р. строк 
покарання знижено до 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ. Термін покарання відбувала 
у північуралтаб у м. Ірбіт Свердловської обл. 
Реабілітована 22 серпня 1989 р.

ЧеРнета гаврило степанович, народив-
ся 1876 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
Чернігівської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
жихар Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник вагонної майстерні ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 5 серпня 1936 р. за 
антирад. агітацію, розкрадання державного 
майна, незаконне зберігання зброї (статті 5410 
ч. 1, 170 п. «г», 196 КК УСРР), 29 вересня 
1936 р. звільнений з-під варти на підпис-
ку про невиїзд і лінсудом півд. залізниці 
15 жовтня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 2 роки позбавлення волі з пора-
женням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував в Кременчуцькій в’язниці. Реабіліто-
ваний 23 травня 1994 р.

ЧеРников іван павлович, народився 
1885 р. у с. Осинівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Осинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ремонтного парку Харківського трамвайного 
тресту. заарештований 31 серпня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 21 лютого 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
ваний 20 червня 1958 р.

ЧеРниш михайло юдович, народився 
1881 р. у с. Олександрівка [Кременчуцького 
пов. полтавської губ.] Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер паровозного депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 9 лютого 1935 р. за к.-р. розмови 
і терористичні настрої (ст. 5410 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 2 березня 1935 р. 
виправданий зі звільненням з-під варти.

ЧеРнишов іван іванович, народився 
1890 р. у м. Крюків Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з кустарів, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
навчального комбінату ХТз. У 1930 р. під вар-
тою за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР). 
заарештований 3 червня 1935 р. як керівник 

к.-р. організації на території Кременчуцького 
р-ну (ст. 5411 КК УСРР), справу закрито ЕКв 
УДб ХОУ НКвС 9 вересня 1935 р. за браком 
доказів.

ЧеРнов єгор вакулович, народився 
1898 р. у с. Головчино Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав на ст. Скороходове півд. залізниці. 
Робітник харківського підприємства місце-
вої промисловості. заарештований 7 березня 
1937 р. як член к.-р. диверсійної організації 
(статті 544, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 травня 1956 р.

ЧеРнов матвій тарасович, народився 
1909 р. на хут. Лутов Курської губ. Росіянин, 
із селян, письмен. позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського коксохімічно-
го заводу. заарештований 15 грудня 1934 р. 
за терористичні настрої (ст. 5410 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 1 лютого 
1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 18 листопада 1991.

ЧеРнявський іван григорович, наро-
дився 1900 р. у с. Лапинка Катеринославської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1930—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у с. піски Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Статистик центральної контори 
Ізюмського бурякорадгоспу. заарештований 
14 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 25 січня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 22 липня 1994 р.

ЧеРнявський сергій єлисейович, на-
родився 1892 р. у м. Катеринослав Катеринос-
лавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. Надеждівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
краматорського заводу ім. Сталіна. заарешто-
ваний 2 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 8 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

ЧеРняєв павло васильович, народився 
1908 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
Робітник ХЕМз. заарештований 17 травня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
5 серпня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення во-
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лі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. На 
1991 р. проживав у Харкові. Реабілітований 
9 жовтня 1964 р.

ЧеРняк іван пилипович, народився 
1913 р. у м. Остер Остерського пов. Чернігів-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 2 листопада 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 1 лютого 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 14 квітня 1995 р.

ЧеРняк степан якович, народився 
1888 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Голо-
ва Колонтаївської сільради. заарештований 
12 грудня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 13 червня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Реабі-
літований 25 грудня 1958 р.

ЧеРняк яків семенович, народився 
1904 р. у м. Чернігів Чернігівської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1921—1927 та 1929—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завгосп об’єднання їда-
лень Хардержнарпиту. Ухвалою особливої 
наради при колегії ОДпУ від 17 листопада 
1928 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий до Сибі-
ру на 3 роки, а ухвалою від 26 червня 1929 р. 
звільнений із заслання достроково. заарешто-
ваний 5 листопада 1935 р. як член к.-р. групи 
та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 березня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 22 вересня 1937 р. за 
ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 6 ве-
ресня 1937 р. Реабілітований 6 січня 1961 р. 
і 30 липня 1957 р.

ЧеРняков порфир семенович, наро-
дився 1910 р. у с. Маленькі Маячки Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. вахтер ХТз. заа-
рештований 8 березня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 7 травня 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 2 серпня 1990 р.

ЧеРнятинський лука іванович, на-
родився 1893 р. у с. Стара Татарівка бессараб-
ської губ. Молдованин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Діловод 
ХвУ НКвС. заарештований 31 липня 1937 р. 

як колишній петлюрівець та шпигунську ді-
яльність (ст. 541 п. «б» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР і прокурора СРСР 24 вересня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 травня 1959 р.

ЧеРняховський абрам ілліч, наро-
дився 1902 р. у м. Радомишль Радомишльсько-
го пов. Київської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. в’язень будколонії НКвС № 3. Харків-
ським облсудом 16 грудня 1934 р. (ст. 97 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. під 
слідством відділу місць ув’язнення УНКвС 
по Харківській обл. з 11 вересня 1936 р. за 
зберігання і користування забороненою кни-
гою «Спутник рабочего на 1926 г.» (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 28 листопада 1936 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою верховного Суду 
УСРР в спецколегії від 8 січня 1937 р. вирок 
суду скасовано, справу передано на новий 
розгляд зі стадії судового слідства. Спецколе-
гією Харківського облсуду 26 квітня 1937 р. 
за сукупністю вироків від 16 грудня 1934 р. 
і 28 листопада 1936 р. визначено покарання 
у 6 років 10 місяців 12 діб з пораженням 
у правах на 5 років. Реабілітований 12 квітня 
1962 р.

ЧеРтков Захар федорович, народився 
1915 р. у с. Осинівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 6 липня 1937 р. за 
збройне пограбування (ст. 174 ч. 3 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 серпня 1937 р. (статті 174 ч. 3, 170 
п. «в», 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1995 р.

ЧеРтов сергій сергійович, народився 
1910 р. у м. Лівни Лівенського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Ак-
тор театру музичної комедії. заарештований 
17 травня 1935 р. як член к.-р. фашистського 
угруповання молоді (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР), постановою Спв УДб ХОУ НКвС 
від 3 вересня 1935 р. матеріали справи виді-
лено в окреме провадження, рішення в справі 
відсутнє.

ЧехУнов кирило павлович, народився 
1889 р. у с. Ілек Курської губ. Росіянин, із се-
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лян, освіта початкова, член вКп(б) з 1925 р. 
проживав у м. Курськ Курської обл. Інструк-
тор Курського спирто-горілчаного заводу. за-
арештований 10 жовтня 1935 р. як член к.-р. 
організації та антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
19 лютого 1936 р. засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ. Термін покарання відбу-
вав у Сибтабі. Реабілітований 3 грудня 1957 р.

ЧеЧвянський-гУбенко василь ми-
хайлович, народився 1913 р. у м. Остер Остер-
ського пов. Чернігівської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Літератор-журналіст. заарештова-
ний 3 листопада 1936 р. як член к.-р. підпіль-
ній організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
14 липня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією май-
на. Розстріляний 15 липня 1937 р. у Києві. 
Реабілітований 16 травня 1957 р.

ЧеЧель василь архипович, народився 
1896 р. у с. Голубівка Новомосковського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1935 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
викладач навчального комбінату Союзорго-
бліку. заарештований 12 лютого 1937 р. як 
член к.-р. шкідницької організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 8 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
24 травня 1958 р.

ЧиЖевська октавія гнатівна, наро-
дилася 1905 р. у с. бродецьке бердичівсько-
го пов. Київської губ. полька, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожива-
ла у Харкові. Студентка ХДУ. заарештована 
14 червня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації пОв (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і [наркомом внутрішніх справ УРСР Леплев-
ським І. М. 31 серпня 1937 р. в порядку 
наказу НКвС СРСР № 00485 від 11серпня 
1937 р. затверджена до розстрілу]. виконання 
вироку над засудженою тимчасово призупи-
нено з огляду на її вагітність. відомості про 
дату розстрілу у справі відсутні. Реабілітована 
30 червня 1966 р.

ЧиЖов юхим антонович, народився 
1896 р. у м. Луганськ Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1917—
1928 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
юрисконсульт Коопмилпрому. У 1928 р. під 
слідством ДпУ УСРР як троцькіст. заарешто-

ваний 26 липня 1936 р. за к.-р. децистську 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 жовтня 1936 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі. Реабілітований 
24 квітня 1989 р.

ЧиРва іван якимович, народився 1897 р. 
у с. пригарівка Кременчуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Чирви 
Кишеньківського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник радгоспу «вирішальний». заарештований 
22 червня 1935 р. як член к.-р. групи (статті 
542, 5411 КК УСРР) і Харківським облсудом 
9 грудня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 20 квітня 1990 р.

ЧиРва павло федорович, народився 
1894 р. у с. Артемівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Артемівка печенізь-
кого р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«вперед». У 1931 р. засуджений за невиконан-
ня хлібозаготівлі. заарештований 27 липня 
1935 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР і Харківським 
облсудом 28 листопада 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 22 липня 1994 р.

ЧиРков григорій григорович, народив-
ся 1906 р. у с. Колодязне Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. без певного місця 
проживання. До 22 січня 1937 р. робітник 
копальні тресту «Казіїввугілля» у м. Сталіне 
Сталінської обл. заарештований 11 березня 
1937 р. Оп Тв ГУДб НКвС ст. Красний 
Лиман північно-Донецької залізниці за к.-р. 
агітацію серед пасажирів (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької заліз-
ниці 6 травня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 2 серпня 1994 р.

Чистов сергій леонтійович, народився 
1894 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1917—
1921 рр. член РКп(б). проживав у с. піски 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Економіст-
енергетик ІпРз. заарештований 19 червня 
1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокуро-
ра СРСР 14 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 грудня 1958 р.

Чистяков олександр сергійович, наро-
дився 1890 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
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з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1928 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник Українського полігра-
фічного комбінату. заарештований 29 грудня 
1935 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(статті 5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 22 вересня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання від-
бував у Далекосхідному краї. Розстріляний 
14 квітня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 31 березня 1938 р. Реабіліто-
ваний 20 листопада і 29 травня 1989 р.

ЧиЧеРін василь миколайович, наро-
дився 1893 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із селян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
відповідальний інструктор ЦК Спілки цу-
кровиків. заарештований 27 січня 1937 р. за 
к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 травня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. Реабі-
літований 15 червня 1990 р.

ЧмаР ілля васильович, народився 1899 р. 
у с. Дворічний Кут Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у c. Дворічний 
Кут Харківської приміської зони. Інструктор 
артілі промкооперації «Лоза». заарештований 
22 вересня 1936 р. за к.-р. агітацію та терорис-
тичні помисли (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу 
закрито помічником Харківського облпроку-
рора в спецсправах 2 грудня 1936 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР) зі звільненням з-під варти.

Чмихало микола іванович, народився 
1908 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. На-
чальник табору богодухівської райради Тсо-
авіахім. заарештований 2 серпня 1936 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і військовим трибуналом 14-го 
стріл. корпусу ХвО 23 жовтня 1936 р. (статті 
5410 ч. 1, 196 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ. військовим трибу-
налом ХвО 20 листопада 1937 р. обмежений 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав в Ухтпечтабі та Ухтіжемтабі. У 1941 р. мо-
білізований до РСЧА. У 1943 р. загинув у боях 
під м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
обл. Реабілітований 13 лютого 1964 р.

Чопп клементій семенович, народився 
1908 р. у м. Мелітополь Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. єврей, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1925—1935 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. безробітний, у мину-

лому науковий співробітник сектору Сходу 
вУАМЛІН. заарештований 21 жовтня 1936 р. 
як член терористичній к.-р. організації (статті 
548, 5411 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 10 березня 1937 р. за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 10 березня 1937 р. 
у Москві Реабілітований 25 квітня 1956 р.

ЧоРний петро артемович, народив-
ся 1896 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гусинка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. прода-
вець Робкоопу. У 1931 р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав. Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УсРР від 19 вересня 
1932 р. (ст.. 5410  КК УСРР) висланий до 
північного краю на 3 роки. заарештований 
30 липня 1937 р. за к.-р. агітацію проти кол-
госпного будівництва (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 9 серпня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований  27 вересня і 22 червня 1989 р.

ЧоРний семен самійлович, народився 
1898 р. у м. вільно віленської губ. єврей, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Директор міжрайкіно. заарештований 
24 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 31 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

ЧоРнобай андрій омелянович, наро-
дився 1911 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. віль-
шани Дергачівського р-ну Харківської обл. 
безробітний. У 1933 р. ухвалою особливої на-
ради при ДпУ УСРР позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. заарештований 30 квітня 1937 р. як 
член к.-р. терористичної організації та підго-
товку теракту (статті 5410, 5411, 196 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 серпня 1937 р. за підготовку теракту 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
18 липня 1995 р.

ЧоРнобай сергій васильович, наро-
дився 1909 р. у с. Чистоводівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Стрілець воєнізованої охорони півд. 
залізниці. заарештований 2 березня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
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і військовим трибуналом прикордонної та 
внутрішньої охорони УСРР по Харківській 
обл. 9 травня 1935 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі. Ухвалою військового три-
буналу прикордонної та внутрішньої охорони 
УСРР від 29 травня 1935 р. термін покарання 
знижено до 3 років позбавлення волі. Термін 
покарання відбував у Дмитровтабі у м. Дми-
тров Московської обл. Реабілітований 21 квіт-
ня 1993 р.

ЧоРнокниЖна марина єлисеївна, на-
родилася 1907 р. у міст. балаклія зміївського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1930 р. про-
живала у с. Савинці Савинського р-ну Хар-
ківської обл. Народний суддя нарсуду Савин-
ського р-ну. заарештована 24 липня 1937 р. 
за к.-р. шкідницьку троцькістську діяльність 
(статті 547, 5410, 5412 КК УРСР), справу закри-
то заступником прокурора Харківської обл. 
2 квітня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ЧоРномоРець семен трифонович, на-
родився 1910 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. помічник 
машиніста депо ст. Основа півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством Оп Тв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 
з 5 серпня 1935 р. за шкідництво на тран-
спорті (ст. 5630 КК УСРР), справу закрито 
транспортною прокуратурою півд. залізниці 
26 серпня 1935 р. за недоцільності притяг-
нення до кримінальної відповідальності (ст. 5 
КпК УСРР).

ЧУб йосип лук’янович, народився 1913 р. 
у с. Свяченівка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Студент всеу-
країнського інституту державної торгівлі. за-
арештований 23 березня 1935 р. як член к.-р. 
угруповання та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 17 грудня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ. Реабілітова-
ний 6 травня 1993 р.

ЧУб костянтин ілліч, народився 1888 р. 
у с. Миколаївка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Миколаїв-
ка зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний клич». заарештований 
25 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 2 грудня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 15 лютого 1990 р.

ЧУб степан михайлович, народився 
1876 р. у с. Геніївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Охтирка Охтирського 
р-ну Харківської обл. Священик. заарештова-
ний 11 вересня 1936 р. як один з керівників 
к.-р. церковно-сектантського угруповання та 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 17 червня 1937 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією майна. Реабілітований 11 березня 1990 р.

ЧУгай агафія христофорівна, народилася 
1895 р. у м. Акерман Акерманського пов. бес-
сарабської губ. Українка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала у Харкові. 
Домогосподарка. заарештованою не була, під 
слідством УДб ХОУ НКвС з 19 грудня 1935 р. 
за антирад. настрої (ст. 5410 КК УСРР), спра-
ву закрито Харківською облпрокуратурою 
28 грудня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

ЧУгай федір семенович, народився 
1888 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Кустар-палітурник. заарештований 30 жовтня 
1935 р. за антирад. та терористичні настрої 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
27 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 10 квітня 1992 р.

ЧУдновська олена іллівна, народи-
лася 1893 р. у м. Чернігів Чернігівської губ. 
Українка, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживала у Харкові. Секретар пре-
міальної комісії Харківського облвиконкому. 
заарештована 30 квітня 1935 р. як член к.-р. 
націоналістичної фашистської організації 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УСРР), у грудні 
1935 р. переведена з Харківської до Київської 
в’язниці і спецколегією Київського облсуду 
26 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засу-
джена на 3 роки позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 2 роки. Реабілітована 
27 березня 1990 р.

ЧУдУк семен трохимович, народився 
1876 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з торговців, освіта початкова, позапарт. по-
мічник бухгалтера Трансторгхарчу. заарешто-
ваний 16 липня 1937 р. як член к.-р. монар-
хічної організації та зв’язки з іноземним кон-
сульством (статті 5411, 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.
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ЧУйков аркадій матвійович, народив-
ся 1900 р. на ст. бежицька більського пов. 
Гродненської губ. Українець, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у радгоспі «Іл-
лічівка» у барвінківському р-ні Харківської 
обл. Робітник радгоспу. заарештований 7 лю-
того 1935 р. за ухилення від обліку перебіж-
чиків та к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 8 вересня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував в Ухт-
печтабі у сел. воркута Комі Автономної обл. 
Реабілітований 22 червня 1989 р.

ЧУладо олександр хомич (Ратуш абрам 
петрович), народився 1894 р. у с. Кампина 
віленської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник 1-ї майстерні пошиття взуття. за-
арештований 7 липня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 вересня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

ЧУлков дмитро олександрович, наро-
дився 1898 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., до 1936 р. член вКп(б). Робітник 
друкарні ім. петровського. заарештований 
2 грудня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
9 березня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував на Коли-
мі. У 1946 р. повернувся до Харкова. Ухвалою 
особливої наради при МДб НКвС СРСР від 
13 квітня 1949 р. висланий на спецпоселення 
до м. Ігарка Красноярського краю. На 1953 р. 
проживав у с. Добре Миколаївської обл. Реа-
білітований 17 жовтня 1988 р.

ЧУмаЧенко дмитро іванович, народив-
ся 1896 р. у с. Новомиколаївка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт., 
у 1925—1926 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у с. Лагері балаклійського р-ну 
Харківської обл. Учитель НСШ. заарешто-
ваний 23 липня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 20 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

ЧУмаЧенко кузьма макарович, наро-
дився 1888 р. у с. заброди богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. заброди богодухівського р-ну Харківської 

обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
20 серпня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито Харківським об-
лпрокурором у спецсправах 27 грудня 1936 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УСРР).

ЧУмаЧков борис михайлович, наро-
дився 1898 р. у м. Темирхан-Шура Темирхан-
Шуринського окр. Дагестанської обл. Росі-
янин, із дворян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Конструктор Хпз. за-
арештований 18 січня 1935 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної групи (ст. 5411 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом КвО 24 липня 1935 р. 
(статті 5411, 542, 548, 549, 5410 КК УСРР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний [24 липня 1935 р. 
у Харкові]. Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

ЧУнихін іван максимович, народився 
1886 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. берека Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. заарештований 6 листопада 1935 р. 
за ст. 5410 КК УСРР і Харківським облсудом 
7 червня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Реабілітований 22 липня 1994 р.

ЧУпахін анатолій георгійович, народив-
ся 1886 р. у с. погоже Тимського пов. Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер ХІІТ. за-
арештований 4 червня 1937 р. за антирад. агі-
тацію, погромницькі настрої та антисемітизм 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 27 вересня 1937 р. засуджений на 8 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 26 травня 1995 р.

ЧУпРина опанас сергійович, народив-
ся 1915 р. у с. закутнівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав на ст. паню-
тине півд. залізниці. Учень ФзУ. заарешто-
ваний 17 лютого 1935 р.за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. залізниці 
19 березня 1935 р. засуджений на 2 роки по-
збавлення волі у зМУ. після звільнення з-під 
варти проживав у с. веселе первомайського 
р-ну Харківської обл. Реабілітований 24 лю-
того 1994 р.

ЧУРилов дем’ян григорович, народив-
ся 1888(96) р. у с. Тернова зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тернова 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1932 р. майно конфісковано. 
заарештований 29 серпня 1935 р. за антирад. 
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агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 31 жовтня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 26 січня 1990 р.

ЧУРилов яким гаврилович, народився 
1883 р. у с. Тернова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Тернова Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
заарештований 25 квітня 1936 р. як член ста-
рообрядницької церкви та антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
4 серпня 1936 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

ЧУРкін іван михайлович, народився 
1915 р. у с. Нескучне Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нескучне 
Липецького р-ну Харківської обл. Рахівник. 
заарештований 10 липня 1935 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію серед молоді (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсудом 
26 листопада 1935 р. (ст. 5410 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 13 жовтня 1970 р.

ЧУРсін гаврило гаврилович, народився 
1900 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер спиртозаводу. заарештований 
31 серпня 1936 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 

облсудом 27 листопада 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Реабілітований 22 липня 
1994 р.

ЧУхно іван васильович, народився 
1895 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1930—1935 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. за-
ступник голови барвінківської сільради. за-
арештований 2 листопада 1935 р. за прихову-
вання факту служби у денікінській армії під 
час вступу до вКп(б) (ст. 180 ч. 2 КК УСРР) 
і нарсудом барвінківського р-ну 16 грудня 
1935 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Справу закрито ухвалою Харківського облсу-
ду у кримінально-касаційній колегії 31 грудня 
1935 р. (ст. 5 КпК УСРР).

ЧУЧмаРев касян іванович, народився 
1885 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1919—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Майстер ХТз. 
заарештований 26 лютого 1935 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 4 серпня 
1935 р. засланий до Казахстану на 3 роки. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 квітня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у воркуттабі. помер 1947 р. 
Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

ш

шабельник іван максимович, наро-
дився 1897 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Липці 
Липецького р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Селянка України». У 1932 р. за те, що 
самовільно забрав з колгоспу свій реманент 
і коня, засуджений на 3 роки позбавлення 
волі. заарештований 15 грудня 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 11 травня 1937 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

шабельник федора абрамівна, наро-
дилася 1882 р. у с. Чупахівка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
неписьмен., позапарт. проживала у с. Ран-
дава Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний плугар». заарешто-
вана 1 липня 1937 р. за недонесення органам 
влади про зраду батьківщині, що готується: 

син Олександр, моторист авіачастини КвО, 
27 червня 1937 р. здійснив переліт до польщі 
(ст. 541 п. «г» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 листопада 
1937 р. як соціально небезпечний елемент ви-
слана до Казахстану на 5 років. Реабілітована 
11 серпня 1959 р.

шабельський степан іванович, на-
родився 1899 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. поляк, з робітників, освіта 
середня, у 1927—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник штабу дивізіо-
ну 23-го арт. полку, капітан. заарештований 
12 липня 1937 р. за к.-р. агітацію та шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 листопада 1957 р.
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шабшаїхес лейзер йосифович, наро-
дився 1904 р. у м. біла Церква васильківсько-
го пов. Київської губ. єврей, з міщан, освіта 
середня, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Інструктор школи гра-
моти ХЕМз. заарештований 31 грудня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістської організації (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 13 травня 1937 р. 
висланий до Казахстану на 5 років, а ухвалою 
від 10 липня 1940 р. строк заслання знижено 
до 3 років. Реабілітований 24 квітня 1989 р.

шавеко олександр михайлович, наро-
дився 1900 р. у м. Унеча Мглинського пов. 
Чернігівської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня спеціальна, у 1927—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Коман-
дир 8-го ескадрону 43-ї авіабригади ХвО. 
заарештований 19 червня 1937 р. як член 
к.-р. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
22 листопада 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 
за санкцією ст. 542 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 11 січня 1938 р. злочин 
перекваліфіковано на ст. 5412 КК УРСР, ви-
значено покарання у вигляді позбавлення 
волі у вТТ на 5 років з пораженням у правах 
на 3 роки і позбавленням військового звання. 
помер 1941 р. Реабілітований 14 січня 1958 р.

шаламов йосип андрійович, народився 
1907 р. у с. Гракове зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Інструктор 
ХТз. заарештований 30 квітня 1936 р. за 
шкідницьку роботу та антирад. агітацію (стат-
ті 547, 5410 КК УСРР) і Харківським облсудом 
14 травня 1937 р. (ст. 547 КК УРСР) засудже-
ний на 6 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки і конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбував 
у бертабі. На 1967 р. проживав у с. Гракове 
Чугуївського р-ну Харківської обл., працював 
у радгоспі № 7. Реабілітований 27 лютого 
1967 р.

шалений андрій омелянович, народив-
ся 1904 р. у м. Суми Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта невідо-
ма, позапарт., до травня 1937 р. член вКп(б). 
проживав у сел. золочів золочівського р-ну 
Харківської обл. Голова золочівського рай-
виконкому. заарештований 12 травня 1937 р. 
як член к.-р. шкідницької організації правих 
і к.-р. шкідницьку діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 7 вересня 1937 р. (статті 547, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 

26 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
19 березня 1958 р.

шалімов василь костянтинович, наро-
дився 1911 р. у Харківському пов. Харківської 
губ. проживав у Липецькому р-ні Харківської 
обл. Українець, соціальне походження, освіта, 
партійність та місце роботи невідомі. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 лю-
того 1936 р. (статті 586, 5810, 5811 КК РСФРР) 
позбавлений волі на 10 років. Термін пока-
рання відбував у воркутинському відділенні 
Ухтпечтабу.

шамай фрідріх вільгельмович, народив-
ся 1900 р. у колонії Егенфельд Катеринослав-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Тавежня Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Сталіна. заарештований 23 березня 
1937 р. як член к.-р. фашистської диверсійної 
організації та антирад. діяльність (статті 549 
через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
військового трибуналу ХвО від 18 червня 
1937 р. (статті 5411, 542 через ст. 17, 549 через 
ст. 17 КК УРСР) засуджений на 8 років тю-
ремного ув’язнення з пораженням у правах на 
3 роки і конфіскацією майна. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

шамілашвілі якоб давидович, наро-
дився 1898 р. у м. Кутаїсі Кутаїської губ. 
Грузин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник щіткової фа-
брики ім. Фрунзе. заарештований 25 лип-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

шамес лев веніамінович, народився 
1890 р. у с. Алупка Ялтинський пов. Таврій-
ська губ. єврей, з кустарів, освіта середня, 
позапарт., у 1907—1909 рр. член РСДРп(б), 
у 1913—1918 рр. член англійської соціалістич-
ної робітничої партії, у 1920—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник вело-
сипедного заводу. заарештований 9 липня 
1937 р. за участь в антирад. меншовицькій 
організації. (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 9 червня 1938 р. Реабілітований 
13 листопада 1956 р.

шапіРо аврам якович, народився 
1911 р. і проживав у Харкові. єврей, із служ-
бовців, освіта неповна середня, позапарт. 
Червоноармієць 23-го арт. полку. заарешто-
ваний 8 вересня 1936 р. за антирад. агітацію 
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(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
військовим прокурором 14-го стріл. корпусу 
11 січня 1937 р. (статті 10 КК УСРР, 226 КпК 
УСРР).

шапіРо аркадій альбертович, народив-
ся 1891 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт., у 1912—1917 рр. член орга-
нізації «поалей Ціон», у 1918—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник тех-
відділу заводу «Електроверстат». заарешто-
ваний 27 жовтня 1936 р. за приховування 
троцькістської діяльності у минулому під час 
проходження перевірки і обміну документів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 серпня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність і незаконне 
зберігання зброї позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі. Реабілітований 9 липня 1956 р.

шапіРо йосиф (ошер) давидович, на-
родився 1881 р. у м. бочейково вітебської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1907—1909 рр. член бунду, у 1906—1920 рр. 
член єСДп. проживав у Харкові. юрискон-
сульт бурякотресту. заарештований 23 червня 
1937 р. як член к.-р. меншовицького підпілля 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 14 квітня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у Карта-
бі, де помер 3 грудня 1941 р. Реабілітований 
18 березня 1958 р.

шапіРо михайло абрамович, народився 
1885 р. у м. Олександрівка Київської обл. (на 
1938 р.) єврей, з торговців, освіта вища, поза-
парт., у 1905—1920 рр. член партії соціалістів-
революціонерів. проживав у Харкові. юрист 
Союззаготпостачу та заводу «Реммаштрест». 
заарештований 27 липня 1938 р. як член ан-
тирад. терористичної підпільної есерівської 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харків-
ській обл. 13 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

шапіРо ніна григорівна, народилася 
1896 р. у м. Могильов Могильовської губ. 
єврейка, із службовців, освіта середня, поза-
парт., у 1919—1927 рр. член вКп(б). прожи-
вала у м. бердянськ Дніпропетровської обл. 
безробітна. заарештована 5 травня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації та анти-
рад. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
15 серпня 1936 р. позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбувала у таборі 
Кос’ю-вом у Комі АСРР. На 1960 р. прожи-

вала у м. бердянськ запорізької обл. Реабілі-
тована 17 червня 1989 р.

шаповалов іван тимофійович, наро-
дився 1898 р. на хут. Немишлянський Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. приймальник відділу контролю 
дизельного цеху Хпз. заарештований 27 бе-
резня 1935 р. за к.-р. роботу (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 15 травня 
1935 р. (ст. 5412 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. Ухвалою Най-
вищого Суду УСРР від 17 червня 1935 р. тер-
мін покарання визнано умовним. звільнений 
з-під варти 17 червня 1935 р. Реабілітований 
26 листопада 1992 р.

шаповалов іларіон корнійович, наро-
дився 1898 р. у с. Козельщина [Кобеляцького] 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник тракторної лабораторії ХТз. 
заарештований 9 жовтня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу за-
крито УДб ХОУ КНвС 15 вересня 1937 р. 
за недоцільності розслідування (ст. 194 КпК 
УРСР, ст. 10 КК УРСР).

шаповалов костянтин сергійович, на-
родився 1904 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник Хпз. 
заарештований 26 квітня 1936 р. за к.-р. 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецко-
легією Харківського облсуду 28 січня 1937 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 23 квітня 1993 р.

шаповалов максим семенович, на-
родився 1884 р. у Новоолександрівка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новоолександрівка Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Соціалістичні лани». заарештований 
29 липня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 серпня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 31 грудня 
1958 р.

шаповалов микола степанович, на-
родився 1902 р. у с. Старий Оскол Старо-
оскольського пов. Курської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Майстер управління мере-
жі Харківенерго. заарештований 21 вересня 
1936 р. за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР), справу закрито Харківською об-
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лпрокуратурою 13 серпня 1937 р. за недоведе-
ності складу злочину.

шапошников іван леонтійович, на-
родився 1880 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта вища, у 1905—
1920 рр. член партії соціалістів-революціоне-
рів, у 1920—1937 рр. член вКп(б). Началь-
ник Харобллісоуправління. заарештований 
16 травня 1937 р. як член к.-р. шкідницької 
організації та к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 547, 548, 
5411 КК УРСР) засуджений до вМп з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
8 липня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
10 червня 1958 р.

шапошников олександр григорович, 
дата та місце народження, національність, 
освіта, партійність, місце проживання та ро-
боти невідомі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР 15 липня 1935 р. (ст. 588 через 
ст. 19 КК РСФРР) позбавлений волі у конц-
таборі на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Соловецькій в’язниці. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 1 грудня 1937 р. 
строк подовжено на 5 років.

шаРап митрофан трифонович, народився 
1888 р. у с. Криштопівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Кри-
штопівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. пастух, сторож Криштопівської МТС. 
У 1928—1933 рр. позбавлений виборчих прав як 
сектант. заарештований 9 червня 1936 р. за ан-
тирад. агітацію з використанням релігійних пе-
реконань (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 16 серпня 1936 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у білбалттабі на ст. Медвежа Гора Кіровської 
залізниці. Реабілітований 25 липня 1994 р.

шаРапов іван герасимович, народився 
1895 р. у с. Ястребове бєлгородського пов. 
Курської губ. Українець, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт., до 1934 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Десятник Хар-
ківського метлахсько-плиткового комбінату. 
заарештований 26 грудня 1936 р. за к.-р. та 
антисемітську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 16 бе-
резня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5621 КК УРСР) 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
5 грудня 1937 р. за ухвалою трійки УНКвС по 
Дальбуду від 27 листопада 1937 р. Реабілітова-
ний 12 жовтня 1990 р. і 30 червня 1989 р.

шаРко іван борисович, народився 
1906 р. у с. Шандриголове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1923—1929 рр. член 
вЛКСМ, у 1929—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. постачальник 14-ї буддільниці ре-
конструкції ІпРз. заарештований 22 серп-
ня 1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом північно-Доне-
цької залізниці 19 червня 1937 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. після звільнення 
з-під варти проживав у м. Ізюм Харківської 
обл. заарештований 23 грудня 1948 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито слідчастиною МДб північно-Доне-
цької залізниці 13 червня 1949 р. за недоведе-
ності обвинувачення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
Реабілітований 5 липня 1956 р.

шаРфенбеРг микола григорович, на-
родився 1897 р. у м. Луганськ Слов’яносерб-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Рахівник-кошторисник південді-
проруди. У 1930 р. під слідством ДпУ УСРР за 
к.-р. діяльність. заарештований 20 листопада 
1936 р. за шпигунську діяльність на користь 
Німеччини (ст. 546 ч. 1 КК УСРР) і військо-
вим трибуналом ХвО 16 червня 1937 р. (статті 
546 ч. 1, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у в’язниці з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де помер 14 січня 
1939 р. Реабілітований 26 лютого 1959 р.

шатило микита микитович, народився 
1868 р. у с. Якимівка верхньодніпровсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новомиколаївка петрівського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1931 р. під слідством ДпУ УСРР. зааре-
штований 31 липня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
14 квітня 1989 р.

шаткін лазар маркович, народився 
1908 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. єврей з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. водій Хпз. заарештова-
ний 8 квітня 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 липня 1935 р. позбавлений 
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волі у вТТ на 3 роки. Розстріляний 10 квітня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 1 квітня 1938 р. Реабілітований 22 лип-
ня і 31 травня 1989 р.

шахвоРостов (шафоростов) Родіон 
мойсейович, народився 1905 р. у с. Уди Хар-
ківського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Уди золочівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1931 р. майно конфіс-
ковано. заарештований 29 вересня 1934 р. за 
участь у вбивстві колгоспних активістів, по-
грабування та втечу з-під варти (статті 548, 170 
п. «г», 78 КК УСРР) і військовим трибуналом 
14-го стріл. корпусу Укрвійськокругу 2 січня 
1935 р. (ст. 548 з санкції ст. 542 КК УСРР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 28 березня 1935 р. розстріл замінено 
на 10 років позбавлення волі з обмеженням 
прав на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 16 лютого 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 3 лютого 1938 р. Реабілітований 10 квіт-
ня 1996 р. і 12 травня 1989 р.

шахов іван олексійович, народився 
1891 р. у с. печищі Дем’янського пов. Новго-
родської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Головний ін-
женер українського відділення водоканалпро-
екту. заарештований 29 липня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської диверсійно-шкідницької 
організації у системі водного господарства 
СРСР (статті 547, 5411 КК УРСР), направле-
ний для подальшого слідства до м. Сталіне 
у розпорядження УДб УНКвС по Донецькій 
обл. військовою колегією верховного Суду 
СРСР 1 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 2 грудня 
1937 р. [у м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 11 лютого 1958 р.

шаховицький феофан петрович, на-
родився 1894 р. у м. більськ зіньківського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1919—1920 рр. член 
УКп. проживав у Харкові. викладач ХДУ 
і ХСГІ. заарештований 30 квітня 1936 р. як 
член фашистської терористичної організації 
(ст. 548 КК УСРР) і спецколегією Харківсько-
го облсуду 31 серпня 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
180 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у Сибтабі у м. Маріїнськ Новосибір-
ської обл. [Розстріляний у 1937 р.]. Реабіліто-
ваний 21 жовтня 1991 р.

шац Рувим ісакович, народився у м. ві-
нниця вінницького пов. подільської губ., рік 
народження невідомий. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1936 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник тресту техніки безпеки. за-
арештований 4 березня 1937 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради НКвС СРСР від 
13 червня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 6 липня 1949 р. як член к.-р. троць-
кістської організації висланий на поселен-
ня до Красноярського краю. Реабілітований 
18 квітня 1989 р.

шваРц альфред карлович, народився 
1893 р. у м. Цвіккау, Королівство Саксо-
нія, Німеччина. Німець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1917—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Учитель колонії 
Хпз та СШ № 112. заарештований 12 жовтня 
1935 р. як член к.-р. організації (ст. 5411 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
17 серпня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у відда-
лених вТТ. Реабілітований 24 червня 1960 р.

шваРц Залман (соломон) ісакович, на-
родився 1904 р. у м. Сморгонь Ошмянського 
пов. віленської губ. єврей, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1924—1927 рр. член 
вЛКСМ, у 1931—1933 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Технолог 5-ї 
взуттєвої фабрики. У 1927 р. під слідством 
ДпУ УСРР за організацію нелегальних зборів 
троцькістів. заарештований 26 серпня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістської організації та 
к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 21 жовтня 1960 р.

шваРц хаїм ісакович, народився 1892 р. 
у м. Сморгонь Ошмянського пов. віленської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1932—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник 5-ї взуттєвої 
фабрики. заарештований 26 серпня 1936 р. як 
член к.-р. троцькістської організації та к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 жовтня 1936 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 21 жовтня 1960 р.

шведов іван антонович, народився 
1893 р. у м. Короча Корочанського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, соціальне походження, 
освіта, партійність та місце роботи невідомі. 
проживав у Харкові. заарештований 19 лис-
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топада 1934 р. і ухвалою особливої наради при 
НКвС від 1 вересня 1935 р. за к.-р. терорис-
тичну діяльність позбавлений волі на 3 роки. 
Термін покарання відбував у воркутинському 
відділенні Ухтпечтабу.

шведУн василь миколайович, наро-
дився 1884 р. на хут. Шевченка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Майстер Хпз. заарештований 8 трав-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 29 листопада 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбував 
у Сибтабі, де помер 13 березня 1937 р. Реабі-
літований 27 вересня 1961 р.

швець дмитро іванович, народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Інструк-
тор-технолог будинку техніки. заарештова-
ний 28 лютого 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 5 травня 1936 р. (статті 5410 
ч. 1, 196 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 8 ве-
ресня 1990 р.

шевельов сергій олексійович, наро-
дився 1896 р. у с. Нікелеве щигровського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, у 1918—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Керч Кримської АСРР. Старший 
десятник Нерудсталі у сел. балаклава Севас-
топольського р-ну. заарештований 9 березня 
1936 р. УДб ХОУ НКвС під час перебування 
у відрядженні у Харкові як член к.-р. органі-
зації «Робітнича опозиція» та антипартійну 
роботу (статті 5410, 5411 КК УСРР), після 
завершення слідства направлений до Києва 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
15 липня 1937 р. (статті 548, 5411 через ст. 17 
КК УРСР) засуджений на 8 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 5 ро-
ків і конфіскацією майна. Реабілітований 
20 червня 1956 р.

шевцов данило (серафим) іванович, 
народився у 1875 р. у м. Калач воронезької 
губ. Росіянин, з торговців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 28 листопада 1934 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 9 березня 1935 р. 
висланий до північного краю на 5 років. 
Термін покарання відбував у с. Кукушка Ар-
хангельської обл. У 1937 р. втік з заслання. 
Харківським облсудом 25 липня 1946 р. (стат-

ті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 5 років з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна. помер 24 серп-
ня 1955 р. у м. Чугуїв Харківської обл. Реабі-
літований 6 травня 1989 р. і 18 січня 1993 р.

шевцов євген іванович, народився 
1907 р. у с. пирятин Суразького пов. Чер-
нігівської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у Харкові. Майстер ХТз. зааре-
штований 20 червня 1937 р. за шкідницьку 
діяльність (ст. 547 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 17 жовтня 1938 р. (ст. 97 КК УРСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабілітова-
ний 9 листопада 1992 р.

шевцов пилип потапович, народив-
ся 1908 р. у с. Стельмахівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1931—1936 рр. 
член вКп(б). Служив у м. псков псковської 
обл. Командир взводу 99-го кав. полку, лей-
тенант. заарештований 16 червня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5810 КК 
РРФСР) і військовим трибуналом 5-го кав. 
корпусу 16 листопада 1937 р. (ст. 5810 ч. 1 
КК РРФСР) засуджений на 7 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки і позбавленням військового зван-
ня «лейтенант». Термін покарання відбував 
в ОТп-18 Ухтинського комбінату. На 1967 р. 
проживав у с. Чистеньке Симферопольського 
р-ну Кримської обл. Реабілітований 30 грудня 
1967 р. і серпні 2005 р.

шевЧенко андрій микитович, наро-
дився 1908 р. на хут. веселосеменівка Черні-
гівської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт., у 1925—1932 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Києві. Студент КДУ. 
заарештований 13 червня 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації, що існува-
ла у ХДУ (статті 5410, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 27 листопада 1938 р. (статті 
5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) засуджений на 7 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 13 березня 1960 р.

шевЧенко артем васильович, наро-
дився 1885 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Огульці 
валківського р-ну Харківської обл. перонний 
контролер ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 27 квітня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 15 липня 1936 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) засуджений на 1,5 роки тюремного 
ув’язнення. Реабілітований 8 квітня 1994 р.
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шевЧенко володимир андрійович, на-
родився 1916 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
22 грудня 1934 р. за висловлювання: «Эх, 
жалко, что вместе с Кировым не убили и 
Сталина» (ст. 5410 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 7 лютого 1935 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 19 травня 1995 р.

шевЧенко володимир іванович, наро-
дився 1887 р. у м. Суми Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з міщан, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Службовець 
заводу у м. Дружківка Сталінської обл. Ухва-
лою особливої наради при колегії ДпУ УСРР 
від 10 травня 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) ви-
сланий до північного краю на 3 роки. Термін 
покарання відбував у м. Магнітогорськ, після 
звільнення виїхав на Донбас. заарештований 
8 грудня 1934 р. за терористичні наміри (ст. 548 
КК УСРР) і військовим трибуналом 14-го 
стріл. корпусу ХвО 23 вересня 1935 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у волготабі. відді-
ленням Ярославського облсуду зі справ волго-
табу 28 січня 1937 р. (ст. 5810 КК РРФСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі. Реабі-
літований 12 травня 1992 р. і 17 червня 1996 р.

шевЧенко євдокія григорівна, народи-
лася 1901 р. у с. Дмитрівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українка, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла у с. Дмитрівка петропавлівського р-ну 
Дніпропетровської обл. без певних занять. 
заарештована 9 червня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією 
Дніпропетровського облсуду 7 вересня 1937 р. 
засуджена на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
вана 20 жовтня 1993 р.

шевЧенко іван єгорович (григорович), 
народився 1911 р. у с. пісочин Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Ри-
жове Харківської приміської зони. Технік-
конструктор харківської фабрики «Кофок». 
заарештований 8 грудня 1934 р. за терорис-
тичну діяльність (ст. 548 КК УСРР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 23 грудня 1934 р.

шевЧенко леонтій корнійович, наро-
дився 1893 р. у с. Улянівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 

селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Улянівка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «12 років жовтня». 
заарештований 25 вересня 1936 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
прокурором зачепилівського р-ну 20 березня 
1937 р. (ст. 5 КпК УРСР).

шевЧенко олександр оксентійович, 
народився 1907 р. у с. затонське Таращан-
ського пов. Київської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт., у 1932—
1933 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник авторемонтного заводу. заарешто-
ваний 25 квітня 1936 р. за антирад. профа-
шистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 10 черв-
ня 1936 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував на Ко-
лимі. Реабілітований 10 квітня 1992 р.

шевЧенко олександр олександрович, 
народився 1897 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. Референт та 
уповноважений із заготівлі овочів Хвз. зааре-
штований 12 червня 1935 р. за знущання над 
батьками, к.-р. погляди та вульгарні вислови 
на адресу рад. влади (статті 153 ч. 2, 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
25 листопада 1935 р. (статті 153 ч. 2, 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

шевЧенко петро павлович, народився 
1897 р. у с. Нова парафіївка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта незакінчена вища, у 1931—
1936 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у с. велика писарівка великописарівського 
р-ну Харківської обл. Директор школи. за-
арештований 8 квітня 1936 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 5 жовтня 1936 р. 
(статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
23 квітня 1938 р. Реабілітований 26 грудня 
1957 р. і 19 вересня 1956 р.

шевЧенко самійло Родіонович, на-
родився 1881 р. у с. білий Колодязь вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Машиніст депо ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 27 квіт-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
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УСРР), справу закрито транспортною про-
куратурою півд. залізниці 27 липня 1936 р. за 
відсутності складу злочину (ст. 4 п. «д» КпК 
УСРР) зі звільненням з-під варти.

шевЧенко степан дмитрович, наро-
дився 1915 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського заводу «Серп і молот». зааре-
штований 7 квітня 1935 р. за антирад. агіта-
цію, знищення портретів вождів (ст. 5410 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 серпня 1935 р. за хуліганські дії 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабіліто-
ваний 2 листопада 1989 р.

шевЧенко степан ілліч, народився 
1898 р. у с. Шопино бєлгородського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник південмонтажбуду при Хпз. зааре-
штований 20 вересня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістській організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 8 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна. [помер 1959 р. 
у м. Абакан Красноярського краю.]. Реабілі-
тований 18 січня 1962 р.

шевЧУк михайло павлович, народив-
ся 1884 р. у с. Грузьке Конотопського пов. 
Чернігівської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Економіст планового відділу 1-го канат-
ного заводу. заарештований 3 лютого 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної групи (статті 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 4 квітня 1958 р.

шейнбеРг давид павлович, народився 
1880 р. у м. бердичів бердичівського пов. Ки-
ївської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший ін-
женер Теплоелектропроекту. заарештований 
3 листопада 1936 р. у Москві за антирад. агіта-
цію (ст. 5810 КК РСФРР), етапований для по-
дальшого слідства до Харкова у розпоряджен-
ня УДб ХОУ НКвС і спецколегією Харків-
ського облсуду 4 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у віддалених вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 25 липня 1994 р.

шеленбеРг давид генріхович, наро-
дився 1903 р. у с. Софіївка бердянського 

пов. Таврійської губ. Німець, із селян, освіта 
середня, позапарт., кандидат у члени вКп(б) 
з 1929 р., у 1932—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Москві. Член СРп. У 1921 р. 
під слідством великотокмацького політвідді-
лу за змову проти рад. влади. заарештований 
26 грудня 1935 р. як член к.-р. фашистської 
організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 17 серпня 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував на Колимі. помер 1954 р. 
Реабілітований 24 червня 1960 р.

шелест григорій іванович, народився 
1888 р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 13 травня 
1936 р. як член антирад. угруповання та анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 26 червня 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

шелест михайло корнійович, народив-
ся 1895 р. у с. Маячка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Національність, соціальне по-
ходження, освіта, партійність та місце роботи 
невідомі. проживав у Москві. заарештований 
16 березня 1936 р. і ухвалою особливої на-
ради при НКвС від 26 травня 1936 р. за к.-р. 
терористичну діяльність позбавлений волі на 
3 роки. Термін покарання відбував у ворку-
тинському відділенні Ухтпечтабу. звільнений 
з-під варти 11 червня 1939 р.

шелест федір іванович, народився 
1893 р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 28 березня 
1936 р. як член антирад. угруповання та анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 26 червня 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

шелУдько іван іванович, народився 
1895 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Робітник ХвРз. заарештований 9 вересня 
1936 р. за к.-р. агітацію з використанням 
релігійних забобонів (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) 
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і Харківським облсудом 17 червня 1937 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки і конфіска-
цією майна. Реабілітований 11 березня 1990 р.

шелюта володимир якович, народився 
1905 р. у с. буда бабинецька Київського пов. 
Київської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1932 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Майстер 
Мереф’янського склозаводу. заарештований 
24 червня 1937 р. за спробу диверсії на ст. 
Мерефа шляхом підкладання рейки під швид-
кий поїзд (ст. 549 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 9 жовтня 1938 р. за ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР виправданий, за ст. 170 п. «г» КК 
УРСР засуджений на 2,5 роки позбавлення 
волі у зМУ.

шемигон павло карпович, народився 
1903 р. у с. Диптани зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківської приміської зони. Робітник ст. 
Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
26 серпня 1935 р. за к.-р. пропаганду, спробу 
побиття бригадира (статті 5410, 70 ч. 2 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 8 жовтня 
1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 1,5 роки позбавлення волі. Реабілітований 
21 квітня 1994 р.

шемінг Райнгольд готлібович, наро-
дився 1897 р. у с. Дерманка заславського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бучки 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. балицького. заарештований 
21 січня 1937 р. за профашистську діяльність, 
поширення серед німецького населення по-
разницьких настроїв, створення к.-р. кадрів 
для активного сприяння Німеччині на випадок 
війни з СРСР (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 22 лип-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Термін по-
карання відбував на ст. Тайга Томської обл.; 
на авіазаводі ім. Чкалова у м. Новосибірськ; 
у м. Теміртау Кемеровської обл. звільнений 
з-під варти 6 вересня 1946 р. На 1962 р. про-
живав на ст. Таінча Кокчетавської обл. Казах-
ської РСР. Реабілітований 21 квітня 1961 р.

шепельський павло францович, на-
родився 1904 р. у с. Чупахівка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1931—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер-техно-
лог ХЕТГз. заарештований 16 червня 1937 р. 

як член антирад. організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 17 січня 1938 р. за ст. 5411 КК УРСР 
виправданий, а за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР по-
збавлений волі у віддалених вТТ на 5 років 
з пораженням у правах на 2 роки. Ухвалою 
спецколегії верховного Суду УРСР від 19 бе-
резня 1938 р. вирок скасовано, справу по-
вернено на новий розгляд зі стадії досудового 
слідства в іншому складі суддів. військовим 
трибуналом ХвО 8 червня 1939 р. за стат-
тями 546, 547, 5410 КК УРСР виправданий, 
а за ст. 99 КК УРСР засуджений на 1,5 роки 
позбавлення волі з зарахуванням терміну по-
переднього ув’язнення у строк покарання. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 11 лютого 1940 р. вирок військового 
трибуналу ХвО щодо ст. 99 КК УРСР скасо-
вано, справу закрито.

шепетін борис наумович, народився 
1896 р. у м. Кременець Кременецького пов. 
волинської губ. єврей, з торговців, освіта 
середня, позапарт., у 1918—1919 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Уповноваже-
ний господарського відділу НКвС УРСР по 
Харківській обл. У 1924—1930 рр. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 19 червня 
1937 р. за зв’язок з співробітниками одного 
з іноземних дипломатичних представництв та 
з особами, які репресовані за к.-р. діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 жов-
тня 1939 р. за шпигунство позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у північзалізничтабі. звільнений з-під варти 
6 серпня 1946 р. проживав у Кожвинському 
р-ні Комі АРСР. працював за вільним най-
мом у північпечтабі. потім мешкав у м. Іжма 
Комі АРСР. Реабілітований 26 червня 1956 р.

шепетіна ася Романівна, народилася 
1903 р. і проживала у Харкові. єврейка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Друкар-
ка юридичної консультації № 10. заарешто-
вана 28 серпня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 жовтня 1939 р. за 
співучасть у шпигунській діяльності чоловіка 
вислана до Казахстану на 5 років. після від-
буття терміну покарання проживала у м. Іжма 
Комі АРСР. Реабілітована 26 червня 1956 р.

шепЧеня петро іванович, народився 
1904 р. на ст. Гришине бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Харківського електрозаводу. заарештований 
26 червня 1936 р. за троцькізм (ст. 5410 КК 
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УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 грудня 1936 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі. Реабілітований 28 жовтня 1989 р.

шеРемет віктор олексійович, народив-
ся 1919 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківської приміської зони. 
Учень СШ № 1. заарештований 19 лютого 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 травня 1936 р. засуджений на 2 роки по-
збавлення волі у зМУ. Реабілітований 7 груд-
ня 1993 р.

шеРемет-шевЧенко борис якович, 
народився 1916 р. у сел. Хілок Читинського 
окр. забайкальської обл. Українець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештова-
ний 20 березня 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 11 червня 1936 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ. Термін по-
карання відбував у Картабі. Розстріляний за 
ухвалою трійки УНКвС по Карагандинській 
обл. від 20 листопада 1937 р., дата та місце 
розстрілу невідомі. Реабілітований 28 листо-
пада 1957 р. і 1 березня 1990 р.

шеРемет-шевЧенко надія яків-
на, народилася 1914 р. на ст. Куеньга за-
байкальської залізниці. Росіянка, соціальне 
походження невідоме, освіта середня, поза-
парт. проживала у Харкові. Друкарка Ук-
рбудмісцевпрому. заарештована 29 червня 
1936 р. за к.-р. роботу (статті 5410, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 10 лю-
того 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 КК 
УСРР) засуджена на 5 років позбавлення волі 
у вТТ. Ухвалою судово-наглядової колегії 
верховного Суду СРСР від 14 квітня 1937 р. 
вирок військового трибуналу ХвО скасовано, 
як м’який, справу передано на новий розгляд 
суду. військовим трибуналом Сибірського 
військокругу 22 липня 1938 р. засуджена до 
розстрілу. Розстріляна 8 жовтня 1938 р. у Но-
восибірську. Реабілітована 8 травня 1958 р.

шеРшеновський (шершановський) 
насон лейзер беркович, народився 1893 р. 
у м. Сем’ятич більського пов. Гродненської 
губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Кустар-чоботар. 
заарештований 20 жовтня 1935 р. як член 
хижацької зграї в утильних організаціях, вчи-
нення великих злочинів, які завдавали шко-
ди республіці (постанова президії верховної 

Ради СРСР «про охорону майна державних 
підприємств...» від 7 серпня 1932 р.), під час 
слідства обвинувачення перекваліфіковано на 
ст. 541 пп.«г», «е» КК УСРР, недонесення 
органам НКвС про зраду батьківщини, що 
готується. 29 січня 1936 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то ЕКв УДб ХОУ НКвС 19 березня 1936 р. за 
недоведеності злочину.

шестак борис федорович, народився 
1916 р. у м. Харбін, Китай. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Студент ХІІзТ. заарештований 
12 червня 1937 р. за к.-р. і шпигунську діяль-
ність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР і прокурора СРСР 16 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 22 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 2 серпня 1960 р.

шестаков анатолій олександрович, на-
родився 1915 р. у м. Тамбов Тамбовської губ. 
Росіянин, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. Служив у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Червоноармієць 3-го 
полку зв’язку. заарештований 5 липня 1937 р. 
за к.-р. агітацію і ухилення від військової 
служби (ст. 5410 ч. 1, 20613 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом 14-го стріл. корпусу ХвО 
8 жовтня 1937 р. засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 19 вересня 1991 р.

шестаков олександр ісайович, наро-
дився 1900 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, до 1936 р. член вКп(б). проживав 
у сел. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. Начальник школи ФзН ДАРДз 
№ 2. заарештований 24 серпня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (ст. 5410 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 27 січня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 18 листопада 1955 р.

шестаков семен сергійович, народив-
ся 1884 р. у с. Кравець Лебедянського пов. 
Тамбовської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Наїзник Харківського іподрому. заарешто-
ваний 31 жовтня 1936 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 14 лютого 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

шестіРко борис ілліч, народився 
1897 р. у с. Горохуватка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
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р-ну Харківської обл. Робітник ІпРз. за-
арештований 3 липня 1935 р. як член неле-
гальної секти «п’ятидесятників» та антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Тв УДб УНКвС по Донецькій обл. 15 липня 
1935 р. за відсутності складу злочину зі звіль-
ненням з-під варти.

шестопал олександр гнатович, наро-
дився 1909 р. у Харкові. Українець, з кустарів, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1930—
1936 рр. член вКп(б). Служив у м. Сталінград 
Сталінградського краю. Льотчик-інструктор 
7-ї військової школи льотчиків, лейтенант. 
заарештований 14 листопада 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність та намір здійснити 
переліт за кордон і військовим трибуналом 
бвО 31 березня 1937 р. (статті 22, 632 КК 
бРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією особистого майна. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 16 травня 
1937 р. розстріл замінено на 10 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 3 роки 
і позбавленням звання «лейтенант». Термін 
покарання відбував в Ухтпечтабі. Розстріля-
ний 21 березня 1938 р. у с. Нова Ухтарка Комі 
АРСР за ухвалою трійки УНКвС по Архан-
гельській обл. від 29 січня 1938 р. Реабілітова-
ний 25 серпня 1967 р.

шефенакеР фрідріх йоганнович, на-
родився 1902 р. у м. Мангейм, Німеччина. 
Німець, з робітників, освіта середня спеціаль-
на, позапарт., у 1930 р. член компартії Німеч-
чини. проживав у Харкові. [Робітник] ХТз. 
заарештований 14 серпня 1936 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсуду 
11 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) за-
суджений на 1 рік позбавлення волі з подаль-
шою висилкою за межі СРСР. заарештований 
13 серпня 1937 р. за збирання шпигунських 
відомостей від арештантів під час ув’язнення 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 січня 1938 р. висла-
ний за межі СРСР.

шефеР густав готлібович, народився 
1912 р. у колонії Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник пвРз. заарештований 16 січня 1937 р. 
як член к.-р. фашистської організації (статті 
549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) військо-
вим трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
541 п. «а», 5411, 542 через ст. 17, 549 через 
ст. 17 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією майна. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 17 липня 
1937 р. розстріл замінено на 10 років тюрем-

ного ув’язнення з пораженням у правах на 
4 роки. помер в ув’язненні. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

шийко петро костянтинович, народив-
ся 1906 р. у м. Маріуполь Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт., у минулому 
член вКп(б). проживав у Харкові. без пев-
них занять. заарештований 11 квітня 1935 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 8 лютого 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Ре-
абілітований 30 вересня 1993 р.

шиленков сергій васильович, наро-
дився 1897 р. у с. волково Саратовської губ. 
Росіянин, із селян, освіта неповна середня, 
у 1919—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Курськ Курської обл. Керівник групи 
місцевого постачання облконтори «заготзер-
но». заарештованим не був, під слідством 
УДб ХОУ НКвС з 13 листопада 1936 р. за те, 
що загубив закритого листа ЦК вКп(б) «Об 
уроках, связанных со злодейским убийством 
т. Кирова» (ст. 99 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 10 червня 1937 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

шило василь павлович, народився 
1905 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Старший технік бази 
матеріалів ст. Ізюм Донецької залізниці. за-
арештований 30 грудня 1934 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 травня 
1935 р. як член к.-р. троцькістського угру-
повання позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував в Ухтпечтабі, пів-
нічсхідтабі. Розстріляний 10 березня 1938 р. 
за ухвалою трійки УНКвС по Дальбуду від 
1 березня 1938 р. Реабілітований 6 вересня 
1957 р. і 12 червня 1961 р.

шилов віктор миколайович, народив-
ся 1913 р. у с. єгрево владимирської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта середня, член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Лаборант ХІ-
бІ. заарештований 10 жовтня 1936 р. як член 
троцькістської к.-р. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УСРР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 8 липня 1937 р. (статті 
548, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна. Ухвалою пле-
нуму верховного Суду СРСР від 13 червня 
1939 р. злочин перекваліфіковано на статті 
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5410 ч. 1, 196 КК УРСР і визначено покарання 
у 3 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Реабілітований 17 лю-
того 1992 р.

шимановиЧ абрам шулимович, на-
родився 1912 р. у с. Гусятин Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. єврей, 
із службовців, освіта незакінчена вища, член 
вЛКСМ з 1931 р. проживав у Харкові. Сту-
дент ХХТІ. заарештований 15 жовтня 1936 р. 
як член к.-р. троцькістської групи та к.-р. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 21 черв-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Справу закрито вій-
ськовим трибуналом ХвО 31 жовтня 1939 р.

шиманський (пришкінд) анатолій 
йосипович, народився 1890 р. у м. Тельші 
Тельшевського пов. Ковенської губ. Наці-
ональність, освіта та партійність невідомі, 
з робітників. проживав у Харкові. Дирек-
тор Стальпроммеханізації. заарештований 
19 квітня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
терористичної організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
13 жовтня 1937 р. засуджений до розстрілу. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 5 листо-
пада 1937 р. (статті 588, 5810, 5811 КК РРФСР) 
розстріл замінено на позбавлення волі у вТТ 
на 10 років з обмеженням прав на 5 років. 
Реабілітований 14 січня 1956 р.

шиппель арнольд адольфович, наро-
дився 1880 р. у м. Коростень Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. як соці-
ально небезпечний елемент в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 22 січня 1937 р. за 
зв’язки з німецьким консульством, профа-
шистську діяльність та к.-р. діяльність (статті 
544, 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 8 червня 1937 р. (статті 5410 ч. 2, 5412 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 2 роки. Реабі-
літований 27 червня 1991 р.

шиРай єлисей (олексій) павлович, на-
родився 1893 р. у с. Усівка пирятинського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. зоотехнік Куп’янського рай-
земвідділу. заарештований 25 лютого 1931 р. 
як член к.-р. організації (статті 542, 5411 КК 
УСРР) і ухвалою судової трійки при колегії 

ДпУ УСРР від 11 березня 1932 р. (ст. 5412 
КК УСРР) позбавлений волі у концтаборі 
на 3 роки умовно зі звільненням з-під варти. 
На 1937 р. проживав у с. Геніївка зміївського 
р-ну Харківської обл. Садівник санаторію 
«занки». заарештований 27 липня 1937 р. за 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. заарешто-
ваний 8 березня 1949 р. як член шкідницької 
організації та антирад. діяльність (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 6 липня 1949 р. 
висланий на поселення до Красноярсько-
го краю. Реабілітований 31 липня 1957 р. 
і 31 серпня 1994 р.

шихайло іван миколайович, народив-
ся 1894 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Харківської приміської зони. Селянин-одно-
осібник. заарештований 15 січня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і Харківським облсудом 22 березня 1935 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ. 
Реабілітований 26 травня 1994 р.

шкаРлет тимофій якович, народився 
1900 р. у с. Новоосинове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1929 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харко-
ві. змінний начальник ХбФ. заарештова-
ний 6 листопада 1936 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 11 березня 1937 р. (ст. 5412 
КК УРСР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 7 вересня 1992 р.

шкаРУпа семен володимирович, наро-
дився 1870 р. у с. Новоолександрівка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Кадіївка Донецької обл. без певних за-
нять. У 1929 р. розкуркулений, висланий до 
північного краю на 3 роки. заарештований 
28 квітня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР), справу закрито Харківським об-
лпрокурором у спецсправах 17 липня 1936 р. 
(статті 10, 228 ч. 1 КпК УСРР) з направлен-
ням на примусове лікування до психіатричної 
лікарні.

шкваРЧенко михайло якимович, на-
родився 1900 р. у с. будслівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1920—
1923 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
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Студент всеукраїнського інституту спожив-
кооперації. заарештований 25 квітня 1935 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 16 верес-
ня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК УСРР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у відда-
лених вТТ. Реабілітований 29 вересня 1992 р.

шкондеР ольга василівна (дудник 
афанасія федорівна), народилася 1906 р. 
у с. Майдан Ковельського пов. волинської 
губ. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1932—1933 рр. член КпзУ. про-
живала у Харкові. Кравчиня майстерні індпо-
шиву. заарештована 11 серпня 1936 р. за під-
готовку до нелегального перетину радянсько-
польського кордону (ст. 541 п. «а» через ст. 16 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 31 жовтня 1936 р. (статті 80 через ст. 16, 
5410 ч. 1 КК УСРР) засуджена на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітована 16 жовтня 1992 р.

шкРУдь євграф іванович, народився 
1906 р. у с. Миколаївка Таганрозького окр. 
області війська Донського. Росіянин, із се-
лян, освіта неповна середня, у 1928—1931 рр. 
член вКп(б). без певного місця проживання. 
без певних занять. заарештований 14 липня 
1935 р. за антирад. агітацію та терористичні 
тенденції (статті 5410 ч. 1, 80 через ст. 16, 174 
ч. 3 через ст. 16 КК УСРР) і спецколегією 
Харківського облсуду 10 листопада 1935 р. 
(статті 5410 ч. 1, 80 через ст. 16, 170 п. «г» 
через ст. 17 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ. Реабілітований 
25 січня 1990 р.

шкУРа панас давидович, народився 
1914 р. у с. Семенівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ча-
лівка Карлівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник радгоспу ім. залізного. заарештований 
25 липня 1937 р. за антирад. агітацію, як роз-
куркулений, який переховувався від вислання 
і намагався вступити до РСЧА за чужими до-
кументами (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

шкУРатов яків семенович, народився 
1896 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта вища, член 
вКп(б) з 1917 р. проживав у Москві. Інспек-
тор при начальнику Управління Томської 
залізниці. заарештований 8 квітня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської організації на 
півд. залізниці у 1932—1933 рр. (ст. 5411 КК 
УРСР), 23 квітня 1937 р. прибув до хар-

ківської в’язниці для подальшого слідства. 
військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 жовтня 1937 р. (статті 547, 20, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років і кон-
фіскацією майна. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі, де помер 23 квітня 1942 р. 
Реабілітований 6 травня 1958 р.

шкУРенко амвросій Захарович, наро-
дився 1900 р. у с. Комарівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Комарівка Харківського р-ну 
Харківської обл. Начальник відділу постачан-
ня пвРз. заарештований 12 червня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської організації (статті 
547, 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
26 березня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 27 берез-
ня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 26 лис-
топада 1957 р.

шкУРко максим петрович, народився 
1901 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб вовчанської міськради. заарешто-
ваний 26 червня 1937 р. як член антирад. сек-
тантської організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1956 р.

шліфеР Роман маркович, народив-
ся 1897 р. у м. Городище Черкаського пов. 
Київської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник Харківсько-
го облмісцевпрому. заарештований 9 лютого 
1937 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 8 липня 
1937 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі з пораженням у правах і конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 червня 1945 р. за високі 
виробничі показники і зразкову поведінку 
в побуті строк скорочено на 6 місяців звіль-
нений з-під варти 5 березня 1946 р. На 1949 р. 
проживав у м. васильків васильківського 
р-ну Київської обл. Технічний керівник ко-
оперативної артілі. заарештований 2 березня 
1949 р. як член к.-р. троцькістської організації 
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і ухвалою особливої наради при МвС СРСР 
від 23 липня 1949 р. висланий на поселен-
ня до Красноярського краю. Реабілітований 
17 березня 1956 р.

шляйфеРт лев мойсейович, народився 
1907 р. у м. Лисичанськ бахмутського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., у минулому член 
вЛКСМ. проживав у сел. балаклія балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Начальник цеху 
№4 ДАРДз № 2. заарештований 6 вересня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської організації 
та провокаційну шкідницьку діяльність (статті 
547, 5410, 5411 КК УСРР) і Харківським облсу-
дом 27 січня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УСРР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки 
і конфіскацією майна. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі, звільнений з-під варти 
6 вересня 1942 р. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 19 квітня 1952 р. (статті 
587, 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) висланий на 
поселення до Новосибірської обл. під нагляд 
органів МДб. постановою президії верхо-
вного Суду УРСР від 18 листопада 1955 р. 
обвинувачення за статтями 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР припинено, а ст. 547 КК УРСР переква-
ліфіковано на ст. 99 КК УРСР з виключен-
ням з вироку конфіскації майна. На підставі 
Указу президії верховної Ради СРСР «про 
амністію…» від 27 березня 1953 р. вважається 
таким, що не має судимості. Реабілітований 
24 квітня 1958 р. і 24 травня 1961 р.

шляфке альберт францович, народився 
1878 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Коза-
ча Лопань півд. залізниці. пенсіонер, у ми-
нулому начальник станції. заарештований 
29 червня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Каргопольтабі, де помер 2 жовтня 
1942 р. Реабілітований 19 серпня 1994 р.

шматько борис михайлович, народив-
ся 1903 р. у м. Чернігів Чернігівської губ. Укра-
їнець, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. заступник начальника 
технічного бюро машинобудування ХЕТГз. 
заарештований 20 червня 1937 р. за шпигун-
ство та шкідницьку і підривну роботу (статті 
546, 547, 5410 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 29 вересня 1937 р. (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 7 років з пораженням у правах на 3 роки 
і конфіскацією майна. Ухвалою судової коле-

гії у карних справах верховного Суду СРСР 
вирок скасовано і справу передано на новий 
розгляд зі стадії попереднього слідства. Спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
1 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

шматько семен ілліч, народився 
1900 р. у с. Мартове вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мартове 
печенізького р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1934 р. майно конфісковано. 
заарештований 6 травня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), 10 липня 
1935 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд і Харківським облсудом 2 лис-
топада 1935 р. засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Реабілітований 30 жовтня 1992 р.

шмельов іван кузьмич, народився 
1904 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт., у 1927—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач складу сирови-
ни заводу «Червоний хімік». заарештований 
29 червня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківсько-
го облсуду 1 жовтня 1937 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Реабілітований 31 жовтня 
1964 р.

шмельов микола іванович, народився 
1883 р. у с. Мизіне Судогодського пов. вла-
димирської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав Харкові. Касир 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
12 січня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
11 березня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

шмельов олександр михайлович, на-
родився 1898 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, по-
запарт., у минулому член вКп(б). завідувач 
парку стадіону півд. залізниці «Локомотив». 
заарештований 14 липня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 3 січня 1938 р. (статті 548, 5411 через 
ст. 20 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у в’язниці з обмеженням 
прав на 5 років і конфіскацією майна. Термін 
покарання відбував у Хабаровському краї. 
Реабілітований 6 лютого 1957 р.

шмигель іван федотович, народився 
1899 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, із козаків, освіта початкова, позапарт. 
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проживав на ст. Конград півд. залізниці. 
Начальник станції. заарештованим не був, 
під слідством Тв УДб ХОУ НКвС з 14 квіт-
ня 1936 р. за недбале ставлення до службо-
вих обов’язків, завищення показників роботи 
(ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
транспортною прокуратурою півд. залізниці 
20 липня 1936 р. з накладенням дисциплінар-
ного стягнення. військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 22 жовтня 1938 р. (статті 548 
через ст. 20, 549, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 15 років позбавлення волі з конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбував 
у бертабі на Далекому Сході. У 1951 р. ви-
сланий на довічне поселення. На засланні 
перебував у сел. Нексікан Магаданської обл. 
Реабілітований 20 лютого 1956 р.

шмідгаль володимир еммануїлович, 
народився 1912 р. на хут. Шмідгаль павло-
градського пов. Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Хлібне Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний степ». 
заарештований 1 січня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію та диверсійну діяльність (статті 547, 5410 
ч. 1 КК УСРР) і комісією НКвС СРСР і про-
курора СРСР 28 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 серпня 1960 р.

шмідгаль густав йоганнович, наро-
дився 1881 р. у колонії Софіївка Олександрів-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник житлокоопспілки. заарешто-
ваний 21 лютого 1937 р. як член к.-р. фа-
шистської організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 18 червня 1937 р. (статті 5411, 542 через 
ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. помер в ув’язненні. Реабілітований 
4 лютого 1958 р.

шмідгаль микола густавович, наро-
дився 1910 р. у с. Хлібне павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
панютине Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Лозова півд. залізниці. вій-
ськовим трибуналом північнокавказького 
військокругу 14 серпня 1934 р. (ст. 5812 КК 
РСФРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував в бам-
табі, 29 травня 1936 р. звільнений з-під варти 
достроково. заарештований 29 липня 1937 р. 
як член к.-р. організації (статті 549, 5410, 

5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 вересня 
1937 р.позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Івдельтабі, Лоб-
ватабі. після звільнення з-під варти працював 
на ст. Лобва Свердловській обл. Реабілітова-
ний 3 липня 1970 р.

шмідгаль олександр якович, народив-
ся 1881 р. у колонії Грінталь Таганрозького 
окр. області війська Донського. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник буддільниці ст. Лозова півд. 
залізниці. У 1932 р. майно конфісковано. за-
арештований 12 лютого 1937 р. як член к.-р. 
фашистської організації та к.-р. діяльність 
(статті 549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 14 квітня 1937 р. за недоведеності складу 
злочину (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти. Ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 4 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

шмідт-добеРський ян янович (на-
заревич ян йосифович), народився 1898 р. 
у м. Любартув петровської губ. поляк, з мі-
щан, освіта вища, позапарт., у 1918—1922 рр. 
член компартії польщі, у 1923—1929 рр. член 
компартії Німеччини, до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Інженер-економіст Ді-
прококсу. заарештований 9 червня 1937 р. 
як член к.-р. організації пОв та шпигунську 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), на-
правлений для подальшого слідства до Києва 
у розпорядження УДб НКвС УРСР. Комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 13 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Києві. Реа-
білітований 31 липня 1989 р.

шнегельбеРгеР фрідріх іванович, на-
родився 1896 р. у с. боаро Саратовської губ. 
Німець, із селян, освіта середня, у 1920—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
завідувач с.-г. відділу газети «Дас нойє дорф». 
заарештований 15 листопада 1935 р. як член 
к.-р. фашистської організації (ст. 5411 КК 
УСРР), постановою Ов УДб ХОУ НКвС 
від 13 лютого 1936 р. статтю обвинувачення 
перекваліфіковано на ст. 5410 ч. 2 КК УСРР, 
а 13 березня 1936 р. на ст. 99 КК УСРР зі 
звільненням з-під варти на підписку про не-
виїзд, справу закрито помічником прокурора 
у спецсправах 24 квітня 1936 р. з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

шнейдеР олександр іванович, наро-
дився 1912 р. у с. Аблам Феодосійського пов. 
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Таврійської губ. Німець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Учитель СШ 
№ 59. заарештований 7 вересня 1936 р. як 
член к.-р. націоналістичного угруповання та 
профашистську діяльність (статті 544, 5411 КК 
УСРР) і військовим трибуналом ХвО 25 трав-
ня 1937 р. засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. На 1991 р. проживав у м. Могильов, 
Республіка білорусь. Реабілітований 30 трав-
ня 1957 р.

шнейдман гідалій Рафаїлович, наро-
дився 1893 р. у м. Сморгонь Ошмянського 
пов. віленської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. закрійник ар-
тілі Шубхутропрому. заарештований 23 черв-
ня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 серпня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Ухтіжемтабі у сел. воркута Комі АРСР. На 
1956 р. проживав у м. Алма-Ата Казахської 
РСР, працював на вагоноремонтному заводі. 
Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

шостак степан іванович, народився 
1904 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у сел. Сімеїз Ялтинського 
р-ну Кримської АСРР. Начальник будинку 
відпочинку ХвО. заарештований 27 жовтня 
1935 р. за приховування куркульського похо-
дження під час вступу до вКп(б) та допомогу 
німецьким військам під час Громадянської ві-
йни (статті 180, 544 КК УСРР), справу закри-
то заступником Харківського облпрокурора 
у спецсправах 8 березня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

шостеР йосиф антонович, народився 
1882 р. у колонії Ямбург Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. Німець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вовківка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Тесля радгоспу ім. паризької комуни. 
полтавським окрсудом 29 квітня 1930 р. (стат-
ті 542, 5410 КК УСРР) засуджений на 8 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
3 роки і конфіскацією майна. Термін пока-
рання відбував на будівництві каналу волга-
Москва, звільнений з-під варти достроково 
у травні 1935 р. заарештований 9 листопада 
1935 р. за антирад. діяльність (статті 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 22 лютого 
1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 

6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у Сибтабі. Реабілітований 14 жовтня 
1992 р.

шотт Річард казимирович, народився 
1887 р. на ст. паневежис Лібаво-Роменської 
залізниці, Литовець, з міщан, освіта вища, 
позапарт. проживав на ст. білопілля півд. 
залізниці. Директор семирічної школи. зааре-
штований 2 січня 1935 р. за службу у караль-
ному загоні армії генерала Денікіна (ст. 5413 
КК УСРР), 11 липня 1935 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Харківським 
облсудом 4 вересня 1935 р. виправданий за 
недоведеності обвинувачення.

шпак арсеній порфирович, народився 
1904 р. у с. Артільне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник пвРз. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 30 липня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 січня 1958 р.

шпаков леонтій ісайович, народився 
1892 р. у с. Маково [Тверської губ.]. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІпРз. заарештований 3 липня 
1935 р. за зв’язок з нелегальними релігій-
но-сектанськими організаціями (ст. 5410 КК 
УСРР), 28 серпня 1935 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 7 січня 
1936 р. за антирад. агітацію висланий на 
3 роки до Казахстану. Реабілітований 14 лис-
топада 1989 р.

шпилевий данило михайлович, на-
родився 1904 р. у с. павлівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Карла Маркса. за-
арештований 14 липня 1935 р. за к.-р. робо-
ту та агітацію проти механізації (статті 547, 
5410, 89 КК УСРР), щодо статей 547, 5410 КК 
УСРР справу закрито Спв УДб ХОУ НКвС 
20 жовтня 1935 р. (ст. 197 КпК УСРР). На-
рсудом Кегичівського р-ну 26 грудня 1935 р. 
(ст. 67 через ст. 7 КК УСРР) виправданий.

шпилька олексій олексійович, наро-
дився 1904 р. у с. Чернещина богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, соціальне 
походження невідоме, освіта початкова, кан-
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дидат у члени вКп(б). проживав у с. Черне-
щина Краснокутського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер Краснокутської інкубаторної стан-
ції. заарештований у 1937 р. і спецколегією 
Харківського облсуду 22 травня 1937 р. (статті 
5410, 5621 ч. 1 КК УРСР) виправданий. Справу 
передано на дослідування до Краснокутсько-
го Рв НКвС за ст. 5621 ч. 1 КК УРСР, справу 
не завершено.

шпитальник борис Захарович, на-
родився 1910 р. у м. Чорнобиль Радомишль-
ського пов. Київської губ. єврей, з міщан, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1927 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Еконо-
міст Українського відділення Союзшкірзбу-
ту. У 1929 р. під слідством ДпУ УСРР як 
троцькіст. заарештований 10 лютого 1935 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність (статті 5411, 
542 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 жовтня 1935 р. по-
збавлений волі у вТТ на 3 роки, а ухвалою 
від 7 липня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у ворку-
тинському відділенні Ухтпечтабу. Реабілітова-
ний 22 червня 1989 р.

шпоть василь ілліч, народився 1914 р. 
у м. Лебедин Лебединського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Студент Хар-
ківського інженерно-гідрометеорологічного 
інституту. заарештований 6 листопада 1934 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації 
(ст. 5411 КК УСРР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 14 березня 1935 р. (статті 5411, 
5410 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ. У 1935 р. втік з місця 
ув’язнення, але був затриманий у м. Охотськ 
Далекосхідного краю і Далекосхідним крайо-
вим судом 25 вересня 1936 р. позбавлений во-
лі на 3 роки. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

шпРінденбеРг і. і., див. БÐÓСЕЛЬ 
²çðà¿лü Айçåêîâèч.

шпУлін дем’ян михайлович, народився 
1912 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у колонії Фрайєн Лебен Сталіндорфського 
р-ну Дніпропетровської обл. Член колгоспу 
«Фрайєн лебен». У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
23 липня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
диверсійної організації та профашистську ді-
яльність (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1960 р.

шпУлін іван йосифович, народився 
1888 р. у с. Михайлівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сера-
фимівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте фане». заарештова-
ний 11 вересня 1936 р. за к.-р. профашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 9 лютого 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

шпУлін йоганн михайлович, народив-
ся 1911 р. у колонії Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у колонії Фрайєн Лебен Сталіндорфського 
р-ну Дніпропетровської обл. Член колгоспу 
«Фрайєн лебен». У 1927 р. позбавлений вибор-
чих прав. У 1929 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 23 липня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської диверсійної організації та профашист-
ську діяльність (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1960 р.

шпУлін йосиф дем’янович, народився 
1884 р. у с. Михайлівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сера-
фимівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. завідувач птахоферми колгоспу «Роте 
фане». заарештований 11 вересня 1936 р. за 
к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 ч. 2 
КК УСРР) і Харківським облсудом 9 лютого 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 68 ч. 2 КК УРСР) за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Термін по-
карання відбував в Ухтпечтабі у м. Котлас 
Архангельської обл. помер 5 лютого 1942 р. 
Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

шпУлін михайло йосифович, народив-
ся 1892 р. у с. Шпулінфельд павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у коло-
нії Серафимівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. заарештований 
21 березня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
організації та антирад. діяльність (статті 549 
через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 26 травня 1937 р. (статті 542, 
549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією майна. по-
мер 8 листопада 1937 р. у Харківській слідчий 
в’язниці. Реабілітований 4 лютого 1958 р.
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шРайєР мордух (мордко) хаїмович, 
народився 1886 р. у м. Красник провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
єврей, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., до 1928 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник 5-ої взуттєвої фабрики. 
заарештований 26 липня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 3 жовтня 1936 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Розстріляний 14 квітня 
1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по Дальбу-
ду від 7 квітня 1938 р. Реабілітований 26 квіт-
ня і 27 липня 1989 р.

шРейбеР серафима львівна, народи-
лася 1891 р. у Києві. єврейка, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1908 р. 
член РСДРп, до 1928 р. член вКп(б). про-
живала у Харкові. безробітна. заарештована 
5 червня 1935 р. як член к.-р. децистської ор-
ганізації, яка підтримувала зв’язок з заслани-
ми і проводила к.-р. децистські бесіди (статті 
5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 20 жовтня 1935 р. 
як член к.-р. групи позбавлена волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбувала у Сибтабі 
у м. Маріїнськ Новосибірської обл. Реабіліто-
вана 13 березня 1964 р.

штаммеР герман християнович, наро-
дився 1886 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Німець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник цеху фабрики «Червона 
нитка». заарештований 18 листопада 1936 р. 
за к.-р. діяльність по створенню к.-р. групи на 
підприємстві (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність висланий 
за межі СРСР. Реабілітований 14 червня 1989 р.

штанЧенко сергій трохимович, на-
родився 1903 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Національність, соціальне 
походження, освіта, партійність та місце ро-
боти невідомі. проживав у м. Красноярськ 
Красноярської обл. заарештований 24 травня 
1936 р. і ухвалою особливої наради при НКвС 
від 11 серпня 1936 р. за к.-р. терористичну ді-
яльність позбавлений волі на 3 роки. Термін 
покарання відбував у воркутинському від-
діленні Ухтпечтабу. звільнений з-під варти 
27 травня 1939 р.

штанько андрій павлович, народився 
1914 р. у с. Головчино Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Головчино 
Грайворонського р-ну. Курської обл. Молод-

ший стрілочник ст. Основа півд. залізниці. 
заарештованим не був, під слідством Оп Тв 
ГУДб НКвС ст. Основа з 4 жовтня 1935 р. 
за приховання куркульського походження 
(ст. 68 ч. 3 КК УСРР), справу закрито 26 жов-
тня 1935 р. за недоведеності обвинувачення.

штанько олексій кирилович, народив-
ся 1890 р. у с. Головчино Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у воронезь-
кій обл. безробітний. заарештований 16 бе-
резня 1937 р. УНКвС по Харківській обл. як 
член к.-р. диверсійної організації (статті 544, 
549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Свободтабі 
у м. Свободний Хабаровського краю. помер 
у квітні 1968 р. у с. Головчино Грайворон-
ського р-ну бєлгородської обл. Реабілітова-
ний 29 травня 1956 р.

штейнбессеР йоганн йоганнович, 
народився 1905 р. у м. Ейх-Ротельмюстер, 
Німеччина. Німець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1923—1932 рр. член ком-
партії Німеччини. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 30 липня 1937 р. 
за шпигунську діяльність та профашистську 
агітацію (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 липня 1937 р. висланий за межі СРСР. Реа-
білітований 25 квітня 1989 р.

штейнгаРдт семен михайлович, на-
родився 1899 р. у м. Хорол Хорольського 
пов. полтавської губ. єврей, соціальне по-
ходження, освіта, партійність та місце роботи 
невідомі. проживав у Харкові. заарештова-
ний 25 вересня 1936 р. і ухвалою особливої 
наради при НКвС від 15 січня 1937 р. за к.-р. 
терористичну діяльність позбавлений волі на 
5 років. Термін покарання відбував у ворку-
тинському відділенні Ухтпечтабу.

штейнгаРт михайло Зельманович, на-
родився 1905 р. у с. Драбів золотоніського 
пов. полтавської губ. єврей, з міщан, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
СШ с. Циркуни Харківського р-ну. заарешто-
ваний 9 листопада 1936 р. за к.-р. троцькіст-
ську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 15 березня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Реабілітований 31 липня 1990 р.

штейнеР лев михайлович, народився 
1894 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. вілен-
ської губ. єврей, з робітників, освіта середня, 
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позапарт., до 1937 р. член вКп(б). проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Уповноважений РНК з заготі-
вель. заарештований 13 лютого 1937 р. за стат-
тями 5410, 5411 КК УРСР, справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 22 березня 1939 р. 
звільнений з-під варти 25 березня 1939 р.

штенников георгій костянтинович, 
народився 1903 р. у с. Гарі єлабузького пов. 
в’ятської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1927 р. проживав 
у Харкові. Курсант школи Головного управ-
ління таборів НКвС СРСР. заарештований 
29 квітня 1937 р. за зв’язок з убивцею т. Кіро-
ва Л. Ніколаєвим, іншими членами к.-р. теро-
ристичної організації, допомогу репресованим 
контрреволюціонерам, к.-р. настрої (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 1 квітня 
1938 р. звільнений з-під варти 10 квітня 1938 р.

штеРн олексій карлович, народився 
1895 р. у м. Феодосія Феодосійського пов. 
Таврійської губ. Німець, з робітників, осві-
та середня неповна, у 1929—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Технік паро-
возного депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 26 квітня 1935 р. за 
к.-р. пропаганду, поширення к.-р. чуток про 
загарбницькі наміри фашистської Німеччини 
(ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. 
за к.-р. підривну шкідницьку діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
8 травня 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС по 
Дальбуду від 23 квітня 1938 р. Реабілітований 
11 жовтня 1957 р. і 1 червня 1964 р.

штефан (стефан) Рейнольд теодорович, 
народився 1905 р. у колонії Люксембург [Ка-
теринославської губ.]. Німець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1932—1936 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. завідувач від-
ділу редакції газети «юнг штурм». заарешто-
ваний 14 березня 1936 р. за пропаганду к.-р. 
профашистських ідей (ст. 5410 ч. 2 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 13 черв-
ня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 11 травня 1990 р.

штефан володимир артемович, наро-
дився 1911 р. у с. Чутове полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Старший технік Харківського 
облуправління зв’язку. заарештований 25 лю-
того 1937 р. за антирад. агітацію серед паса-

жирів вокзалу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсу-
дом півд. залізниці 8 квітня 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 23 травня 1962 р.

штефан єремій євстафійович, наро-
дився 1886 р. у с. Геніївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Геніївка 
зміївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У [1932] р. позбавлений виборчих 
прав. У 1933 р. майно конфісковано. зааре-
штований 7 червня 1937 р. за антирад. ви-
слови та лайку на адресу т. Сталіна (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 6 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 3 липня 1989 р.

штефан леонід артемович, народився 
1916 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. безробітний. заарештований 9 червня 
1937 р. як член к.-р. терористичної організації 
та підготовку теракту (статті 5410, 5411, 196 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 серпня 1937 р. за підго-
товку теракту винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 18 липня 1995 р.

штовбеРт альберт данилович, народив-
ся 1894 р. у с. близниця Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, освіта, позапарт. 
проживав у с. Новопарафіївка Кегичівсько-
го р-ну Харківської обл. працівник колгоспу 
«Шлях до кращого життя». заарештований 
15 березня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
на користь Німеччини (статті 546, 547, 5410 ч.1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 3 черв-
ня 1938 р. Реабілітований 21 грудня 1962 р.

штРаллеР франц едмундович, наро-
дився 1899 р. у с. Ширбіц, Німеччина. Ні-
мець, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1922—1925 рр. член партії анархістів-син-
дикалістів. проживав у Харкові. Науковий 
співробітник УНДІвуглехім. заарештований 
31 березня 1936 р. як член к.-р. організації 
та шпигунську роботу на користь Німеччини 
(статті 546, 5410 ч. 2 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 4 жовтня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у пожнянському 
відділенні Ухтпечтабу. На 1958 р. проживав 
у м. Сиктивкар Комі АРСР, працював на за-
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воді начальником судокорпусного цеху. Реа-
білітований 14 березня 1958 р.

штРошеР петро карлович, народився 
1899 р. у с. водяне павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Чер-
вона зірка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу «піонер». заарешто-
ваний 13 лютого 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської організації та антирад. діяльність (статті 
549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом ХвО 18 червня 1937 р. (статті 
541 п. «а», 542 і 549 через ст. 17 КК УРСР) 
засуджений на 8 років тюремного ув’язнення 
з пораженням у правах на 3 роки і конфіска-
цією майна. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

шУваєв федір григорович, народився 
1867 р. у с. М’ясоєдовка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у Харкові. пічник бази 
Укрпостачу. У 1935 р. майно конфісковано. 
заарештований 21 вересня 1936 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 20 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Реабілі-
тований 2 серпня 1994 р.

шУєль еля юзович, див. ЛИНЕЦЬÊИЙ 
Сàâåл³й Лüâîâèч (Шóºлü Елÿ Юçîâèч).

шУкіс (Щукіс) франц юлійович, наро-
дився 1884 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латиш, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник дослідного заводу 
вогнетривів. заарештований 23 липня 1937 р. за 
антирад. пропаганду (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради НКвС СРСР від 21 жов-
тня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Устьвимтабі 
у Комі АРСР. Реабілітований 24 серпня 1967 р.

шУлік ананій іванович, народився 
1881 р. у с. Шатрищі Новгород-Сіверського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Машиніст електростан-
ції ІпРз. заарештований 21 жовтня 1935 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсу-
дом Донецької залізниці 14 січня 1936 р. засу-
джений на 3 роки позбавлення волі. Ухвалою 
транспортної колегії верховного Суду СРСР 
від 19 лютого 1936 р. вирок скасовано, справу 
закрито зі звільненням з-під варти, а ухвалою 
судово-наглядової колегії верховного Суду 
СРСР від 8 травня 1938 р. направлено на но-
вий розгляд зі стадії попереднього слідства за 
ст. 588 через ст. 17 КК УСРР. військовою про-
куратурою ХвО 8 квітня 1939 р. справу закрито.

шУльгин сергій андрійович (огурійо-
вич), народився 1897 р. та проживав у Харко-
ві. Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. Робітник УНДАІ. заарештований 
28 січня 1935 р. як член к.-р. організації 
та розповсюдження к.-р. прокламацій (статті 
5410, 5411 КК УСРР), справу закрито ЕКв 
УДб ХОУ НКвС 7 квітня 1935 р. за браком 
доказів. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Хар-
кові за ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 13 квітня 1938 р. Реабілі-
тований 2 грудня 1958 р.

шУльЖенко парасковія павлівна, на-
родилася 1880 р. і проживала у Харкові. Укра-
їнка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживала у Харкові. Кур’єр 8-ї поліклініки. 
заарештована 8 березня 1937 р. за к.-р. про-
фашистську агітацію, образу вождів партії 
та уряду, висловлювання терористичних ідей 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 23 квітня 1937 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
вана 7 грудня 1993 р.

шУльЗінгеР шулим абрамович, наро-
дився 1906 р. у м. Копачинці провінції Гали-
чина Австро-Угорської імперії. єврей, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт., у минулому 
член компартії польщі, у 1927—1935 рр. член 
КпзУ. проживав у Харкові. Робітник ХЕТз. 
заарештований 24 липня 1937 р. за к.-р. роз-
відувальну роботу (статті 546, 544 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 
23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

шУмель станіслав андрійович, наро-
дився 1904 р. у м. вільно віленської губ. по-
ляк, з робітників, освіта незакінчена вища, 
до 1935 р. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Студент ХАІ. заарештований 29 березня 
1935 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 серпня 1935 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував в Ухтпечтабі. Розстріляний 
30 березня 1938 р. у копальні воркута в Комі 
АРСР за ухвалою трійки при УНКвС по Ар-
хангельській обл. від 29 січня 1938 р. Реабілі-
тований 6 березня 1989 р.

шУмигін дмитро ілліч, народився 
1919 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта неповна 
середня, позапарт. проживав у с. Шебелинка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Учень 
НСШ. заарештований 15 квітня 1935 р. за 
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антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і Харків-
ським облсудом 25 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

шУмигін савелій григорович, народив-
ся 1900 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1932 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Грозний Чечено-
Інгуської автономної обл. Робітник заводу 
«Красний хімік». Нарсудом Ленінського р-ну 
м. Харкова 14 червня 1937 р. (ст. 170 КК 
УРСР) засуджений на 3 місяці позбавлення 
волі. Термін покарання відбував у Харків-
ській змішаній в’язниці. 13 березня 1938 р. 
3-ім відділенням зМУ УНКвС по Харків-
ській обл. порушено справу за к.-р. агітацію 
серед в’язнів та антисемітизм (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 8 жовтня 
1938 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з обмеженням прав на 
2 роки. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

шУнькин іван семенович, народився 
1887 р. у с. Селецьке Климовицького пов. 
Могильовської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1923 рр. член 
РКп(б). проживав у с. білий Колодязь вов-
чанського р-ну Харківської обл. Комендант 
бурякорадгоспу. заарештований 3 жовтня 
1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і Харківським облсудом 27 січня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у Магаданській 
обл., звільнений з-під варти 20 липня 1942 р. 
Реабілітований 30 жовтня 1968 р.

шУР людвіг мартинович, народився 
1879 р. у колонії Сергіївка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Архангелівка барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний хлібо-
роб». У 1935 р. в адміністративному порядку 
виселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 24 травня 1937 р. як член к.-р. фашист-
сько-повстанської організації (статті 542 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1989 р.

шУРда мотрона пилипівна, народилася 
1880 р. у с. Дар-Надежда Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українка, із се-
лян, письмен., позапарт. проживала у с. бес-
сарабівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
поденниця. заарештована 14 червня 1937 р. 

за недонесення на чоловіка та антирад. агі-
тацію на основі євангелія (статті 5412, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
13 серпня 1937 р. засуджена на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітована 14 липня 1991 р.

шУРда омелян федорович, народився 
1882 р. у с. Туркенівка борзнянського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. бессарабівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Хлібо-
роб. заарештований 1 травня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та підготовку теракту проти голови 
колгоспу (статті 548 через ст. 16, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
13 серпня 1937 р. (статті 548 через ст. 16, 5410 

ч. 1, 45 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 8 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. помер 13 травня 1938 р. 
у лікарні Харківської в’язниці № 5. Реабіліто-
ваний 14 липня 1991 р.

шУРУпов демид данилович, народився 
1888 р. у с. Катанське богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня неповна, член вКп(б) з 1924 р. 
проживав у с. зелений Гай Харківської при-
міської зони. Майстер паровозного депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 17 квітня 1935 р. за шкідництво 
на виробництві та троцькістську пропаганду 
(статті 547, 5410 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 10 квітня 1936 р. 
за к.-р. підривну шкідницьку діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі в бухті На-
гаєва Далекосхідного краю, де помер 9 квіт-
ня 1940 р. Реабілітований 11 жовтня 1957 р.

шУРУпов йосип якович, народився 
1887 р. у с. Мала писарівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер артілі ім. Крупської. 
У 1920 р. за службу в петлюрівській варті 
покараний до розстрілу, звільнений за амніс-
тією. позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 27 липня 1937 р. за службу в петлюрів-
ської армії та к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5413 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 19 жовтня 1937 р. (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 червня 1964 р.

шУстеР август самуїлович, народився 
1874 р. у колонії Горщик Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Кустар. 
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Розкуркулений. [в адміністративному поряд-
ку виселений з прикордонної смуги]. за-
арештований 28 липня 1937 р. як організатор 
групи спецпереселенців та к.-р. агітацію серед 
баптистів (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 2 грудня 1960 р.

шУть федот іванович, народився 1901 р. 
у м. золотоноша золотоніського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. безробітний. 
заарештований 25 вересня 1936 р. як член 
к.-р. троцькістського націоналістичного угру-
повання на залізниці (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і лінсудом півд. залізниці 4 січня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у м. владивосток приморського краю. Реабі-
літований 19 серпня 1964 р.

шУтько василь іванович, народився 
1881 р. у с. Коротич Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1929—1930 рр. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у с. Коротич 
Харківської приміської зони. Робітник Хпз. 
заарештований 17 червня 1935 р. за антирад. 

агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 23 серпня 1935 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у Харківській в’язниці. Комісією 
приватної амністії при ЦвК УСРР 15 черв-
ня 1936 р. судимість знято. Реабілітований 
21 квітня 1994 р.

шУшУРа олександр миколайович, на-
родився 1897 р. у с. Миколаївка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Старе 
Мажарове зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Місце роботи невідоме. заарештований 
23 жовтня 1935 р. за к.-р. агітацію та погрози 
активістам села (статті 5410 ч. 1, 69 ч. 1 КК 
УСРР), справу закрито прокурором Красно-
градського р-ну 20 березня 1936 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР).

шюц ебергардт генріхович, народився 
1911 р. у м. Франкфурт-на-Майні, Німеч-
чина. Німець, із службовців, освіта вища, 
позапарт., у 1930—1936 рр. член компартії 
Німеччини. проживав у Харкові. викладач 
німецької мови ХпІ іноземних мов, доцент. 
заарештований 28 липня 1937 р. як агент 
гестапо (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 4 лис-
топада 1937 р. за шпигунську діяльність ви-
сланий за межі СРСР.

Щ

Щавинський володимир юліанович, 
народився 1897 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, із дворян, освіта вища, позапарт. Голо-
вний інженер ТЕЦ Червонозаводського р-ну. 
У 1920 р. у м. Сімферополь заарештовувався за 
службу у білій армії. заарештований 3 червня 
1937 р. як член к.-р. організації та шкідництво 
на ТЕЦ (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
10 грудня 1937 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1957 р.

ЩебетУн григорій іванович, народився 
1908 р. у с. Катеринівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Стрілець 
воєнізованої охорони ст. Лозова півд. заліз-
ниці. заарештованим не був, під слідством 
Оп Тв ГУДб НКвС ст. Лозова з 20 травня 
1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР) і військовим трибуналом прикордон-
ної та внутрішньої охорони УСРР по Харків-

ській обл. 25 липня 1935 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Термін покарання відбував у бам-
табі. Реабілітований 12 жовтня 1994 р.

Щелинський юхим никифорович, на-
родився 1892 р. у с. Миропілля Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., до 1920 р. член УКп, 
у 1920—1930 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник бурякоуправління Хар-
ківського облземуправління. заарештований 
16 грудня 1936 р. як член к.-р. троцькістської 
терористичної організації та шкідницьку ро-
боту (статті 547, 548, 5411 КК УСРР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
10 березня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією май-
на. Розстріляний 10 березня 1937 р. у Москві. 
Реабілітований 14 листопада 1991 р.

ЩелкУнов олексій андрійович, наро-
дився 1896 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із священнослужителів, освіта вища, 
позапарт. [Лікар] медично-санітарного управ-
ління ХТз. заарештований 4 лютого 1937 р. 
як член к.-р. фашистської організації (статті 



652 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовим трибу-
налом ХвО 10 травня 1937 р. засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у Ниробтабі. Ухвалою особливої на-
ради при МвС СРСР від 9 серпня 1946 р. 
строк ув’язнення скорочено на 4 місяці. На 
1949 р. проживав у сел. Явас Мордовської 
АРСР. Лікар поліклініки особливого табору 
№ 3 МвС СРСР. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 14 вересня 1949 р. (статті 
5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) висланий на посе-
лення до Красноярського краю. На засланні 
перебував у с. покатеєве Долго-Мостовського 
р-ну Красноярського краю. помер 18 лютого 
1958 р. Реабілітований 13 березня 1958 р.

Щепанов (Щипанов) костянтин архи-
пович, народився 1885 р. у с. Головчино Грай-
воронського пов. Курської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу «Серп і молот». 
заарештований 10 березня 1937 р. як член 
к.-р. диверсійної організації (статті 544, 549, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
помер 1954 р. Реабілітований 29 травня 1956 р.

Щепін леонід михайлович, народився 
1884 р. у м. Кронштадт Санкт-петербурзької 
губ. Росіянин, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Головний інженер 
управління капітального будівництва тресту 
«Трубосталь». У 1931 р. за справою промпартії 
засуджений до розстрілу с заміною на 10 років 
позбавлення волі у концтаборі, у 1932 р. звіль-
нений з-під варти достроково. заарештований 
26 липня 1937 р. як член к.-р. шкідницької 
шпигунської диверсійної організації, яка про-
водила підривну діяльність у трубній про-
мисловості (статті 547, 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 6 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 квітня 1958 р.

ЩеРбак федір порфирійович, народився 
1892 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1932 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Робітник будконтори артілі «Не-
дрофарба». заарештований 4 серпня 1936 р. 
за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5621 КК 
УСРР) і Харківським облсудом 5 січня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

ЩеРбаков петро герасимович, наро-
дився 1899 р. у с. щербачі Могильовської губ. 
білорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ХТз. зааре-
штований 22 червня 1937 р. за шпигунську 
діяльність і антирад. агітацію (статті 547, 5410 
КК УРСР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 22 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 26 грудня 1989 р.

ЩеРбань федір потапович, народився 
1888 р. у м. Ромни Роменського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1905—1906 рр. член 
РСДРп, у 1920—1922 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. Методист профосвіти ХпРз. 
заарештований 12 червня 1937 р. як член 
націонал-фашистської української організа-
ції (статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 26 жовтня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 19 квітня 1958 р.

ЩибРик давид васильович, народився 
1886 р. у с. жабки [полтавської губ.]. Украї-
нець, соціальне походження невідоме, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Кремен-
чук Харківської обл. Головний кондуктор депо 
ст. Кременчук півд. залізниці. заарештованим 
не був, під слідством Оп Тв ГУДб НКвС ст. 
Кременчук з 4 серпня 1935 р. за шкідництво 
на залізниці (ст. 5630 КК УСРР), справу за-
крито транспортною прокуратурою Кремен-
чуцької дільниці півд. залізниці 9 вересня 
1935 р. за недоцільності притягнення до кри-
мінальної відповідальності (ст. 5 КпК УСРР).

Щипанов костянтин архипович, див. 
щЕÏАНОÂ (щèïàíîâ) Êîñòÿíòèí Аðõèïîâèч.

Щокін володимир іванович, народився 
1906 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Національність, соціальне 
походження, освіта, партійність та місце ро-
боти невідомі. проживав у Харкові. зааре-
штований 14 червня 1936 р. і ухвалою особли-
вої наради при НКвС від 14 червня 1936 р. 
за к.-р. терористичну діяльність позбавлений 
волі на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у воркутинському відділенні Ухтпечтабу. 
звільнений з-під варти 14 червня 1941 р.

ЩУкіс франц юлійович, див. ШÓÊ²С 
(щóê³ñ) Фðàíц Юл³йîâèч.

ЩУЧинський семен давидович, на-
родився 1900 р. у м. білосток білостоцького 
пов. Гродненської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1928 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. прода-
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вець Союзунівермагу № 2. заарештований 
26 липня 1936 р. за к.-р. децистську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 15 січня 1937 р. 
за к.-р. діяльність як децист-сапроновець по-
збавлений волі у в’язниці на 5 років. Тер-

мін покарання відбував у верхньоуральській 
в’язниці. Розстріляний 20 квітня 1938 р. у [м. 
первоуральськ Челябінської обл.] за ухвалою 
трійки УНКвС по Челябінській обл. від 3 лю-
того 1938 р. Реабілітований 9 червня 1989 р. 
і 17 березня 1965 р.

ю

юдицький володимир онисимович, 
народився 1899 р. у м. єлисаветград єлиса-
ветградського пов. Херсонської губ. єврей, із 
службовців, освіта середня, у 1920—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
фінвідділу Харківського міськвиконкому. за-
арештований 7 липня 1937 р. як член к.-р. 
організації та шкідницьку діяльність (статті 
547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 2 жовтня 1937 р. 
(статті 547, 548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років і конфіс-
кацією особистого майна. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі в бухті Нагаєва Ха-
баровського краю, де помер 1940 р. Реабіліто-
ваний 9 серпня 1962 р.

юдін дмитро Захарович, народився 
1910 р. у м. Новозибків Новозибківського 
пов. Чернігівської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта незакінчена вища, член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Начальник цеху Харків-
ського м’ясокомбінату. заарештований 2 лю-
того 1935 р. за к.-р. написи у книзі, яку давав 
читати іншим (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спец-
колегією Харківського облсуду 27 березня 
1935 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ. Реабілітований 15 березня 1994 р.

юдін пилип мусійович, народився 
1886 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 18 грудня 1934 р. за к.-р. 
діяльність (статті 542, 5411 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
7 липня 1935 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 7 червня 1989 р.

юлін василь сергійович, народився 
1900 р. у с. Дудкіно Московської губ. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1920 р. заступник редактора окружної га-
зети ХвО «ворошиловець». заарештований 
29 липня 1937 р. як учасник військово-фа-
шистської змови (статті 541 п. «б», 548 через 
ст. 20 КК УРСР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 4 жовтня 1937 р. засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 

майна. Термін покарання відбував у Крастабі 
у м. Канськ Красноярського краю. На 1947 р. 
проживав у сел. Майкаїн баяр-Аульського 
р-ну павлоградської обл. Казахської РСР. 
завідувач вапняного заводу Техпостачу. Ухва-
лою особливої наради при МДб СРСР від 
1 червня 1949 р. (статті 581, 588 КК РРФСР) 
висланий на довічне поселення до Удегей-
ського р-ну Красноярського краю. Реабіліто-
ваний 24 листопада 1999 р.

юнг еміль фрідріхович, народився 
1908 р. у с. Тавежня Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Німець, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Домаха Лозівського р-ну Харківської обл. 
Керівник шкільного музичного гуртка. зааре-
штований 15 січня 1937 р. як член к.-р. фа-
шистської організації (статті 549 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УСРР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 22 серпня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Реабілі-
тований 24 березня 1989 р.

юРЧенко василь олександрович, на-
родився 1911 р. у с. Нескучне Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у с. Липці Липецького 
р-ну Харківської обл. Секретар, заступник 
редактора газети «Колгоспник». заарешто-
ваний 7 серпня 1935 р. за ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР, справу закрито помічником прокурора 
у спецсправах 15 листопада 1935 р. (ст. 5 КпК 
УСРР).

юРЧенко ілля семенович, народився 
1902 р. у с. Яковлівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Яковлівка 
Харківської приміської зони. Селянин-одно-
осібник. У 1935 р. майно конфісковано. за-
арештований 26 серпня 1935 р. за підпалення 
скирти колгоспної соломи на ґрунті класової 
помсти (ст. 548 КК УСРР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 26 вересня 1935 р. за недо-
веденості злочину (ст. 204 КпК УСРР). звіль-
нений з-під варти 1 жовтня 1935 р.

юРЧенко микола порфирійович, на-
родився 1899 р. у м. вовчанськ вовчанського 
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пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. Лозова Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Машиніст депо 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
29 грудня 1936 р. за підривну діяльність, 
спрямовану на створення умов для аварій 
на залізниці (ст. 547 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 16 липня 1937 р. засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою колегії у тран-
спортних справах верховного Суду СРСР від 
26 вересня 1937 р. вирок скасовано, справу 
повернено на дослідування. військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 26 березня 
1938 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 27 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

юРЧенко надія іванівна, народилась 
1913 р. у м. верньоудінськ забайкальської 
обл. Росіянка, із службовців, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1930—1933 рр. член 
вЛКСМ. проживала у м. Сталінград Сталін-
градської обл. Копіювальниця Сталінград-
ської міської ради. заарештована 22 лютого 
1937 р. за антирад. агітацію, яку проводила 
у с. Олексіївка Харківської обл. під час від-
відування родичів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), ра-
зом з новонародженою дочкою етапована до 
Харкова у розпорядження слідчастини УДб 
ХОУ НКвС. померла 19 січня 1940 р. у Хар-
ківській в’язниці № 1. Справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 4 лютого 1940 р. через смерть під-
слідної. Реабілітована 27 грудня 1993 р.

юРЧУк дмитро миколайович, народився 
1901 р. у м. заставна герцогства букови-
на Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1929—1930 рр. член компартії Канади. про-
живав у Харкові. Студент ХпІ. заарештова-
ний 23 червня 1936 р. за к.-р. та шпигунську 
роботу, яку проводив за завданням польської 
розвідки (ст. 546 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 квітня 
1936 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Комі АРСР. 
У 1946—1949 рр. проживав у м. заставна Чер-
нівецької обл., працював бухгалтером у кол-
госпі. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 3 вересня 1949 р. (статті 546, 5411 КК 
УРСР) висланий на поселення до Краснояр-
ського краю. У 1949—1953 рр. проживав у сел. 
Сембор Козачинського р-ну Красноярського 
краю, працював у радгоспі. Красноярським 
крайсудом 19 липня 1953 р. (ст. 5810 ч. 2 КК 
РРФСР) засуджений на 10 років позбавлення 

волі у вТТ. У 1953—1956 рр. термін покаран-
ня відбував у Чунському р-ні Курської обл. 
Реабілітований 6 січня 1961 р.

юхименко ничипір степанович, на-
родився 1892 р. у с. біляки Миргородського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Сторож клубу Салтівського містечка. 
заарештований 30 квітня 1935 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 14 липня 1935 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 24 вересня 1992 р.

юхно георгій мойсейович, народився 
1902 р. у м. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у сел. 
золочів золочівського р-ну Харківської обл. 
Начальник транспортного цеху Івашківського 
спиртзаводу. заарештований 4 червня 1937 р. 
як член к.-р. фашистської організації (статті 
542 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 лютого 1959 р.

юхно іван мойсейович, народився 
1891 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. золочів зо-
лочівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
16 червня 1937 р. як син куркуля, що вороже 
налаштований до рад. влади, та антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 25 вересня 1937 р. засуджений на 
10 років тюремного ув’язнення з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі. Реабілітований 19 травня 
1992 р.

юшневський юрій миколайович, 
народився 1910 р. у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у 1923—
1935 рр. член вЛКСМ. Служив у м. Сверд-
ловськ Свердловської обл. Молодший коман-
дир взводу 4-го окремого батальйону зв’язку. 
заарештований 10 жовтня 1936 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію та поширення антирад. 
анекдотів (ст. 5810 КК РСФРР) і військовим 
трибуналом Уральського військокругу 23 січ-
ня 1937 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РСФРР) засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ. Тер-
мін покарання відбував в Ухтпечтабі. звільне-
ний з-під варти 22 травня 1941 р. з закріплен-
ням до будівництва печорської залізниці. На 
1956 р. проживав у м. Котлас Архангельської 
обл. Реабілітований 21 січня 1958 р.



655Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 07.1934 по 07.1937

я

явіР іван онуфрійович, народився 1896 р. 
у с. брунівка полтавського пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1919—1920 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник кравецько-
го цеху Укрхутрофабрики «Нова баварія». 
заарештованим не був, під слідством УДб 
ХОУ НКвС з 21 квітня 1936 р. за саботаж та 
гальмування розвитку стахановського руху на 
фабриці (ст. 5414 ч. 1 КК УСРР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 17 червня 1936 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 1 рік. Ухвалою Найви-
щого Суду УСРР від 15 жовтня 1936 р. вирок 
суду скасовано, справу повернено на новий 
розгляд зі стадії досудового слідства в іншому 
складі суду. Ухвалою президії Найвищого 
Суду від 14 листопада 1936 р. справу закрито.

явоРівська марія петрівна, народила-
ся 1880 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала у с. Липці Липецького 
р-ну Харківської обл. без певних занять. заа-
рештована 4 травня 1935 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), 14 серпня 1935 р. звільне-
на з-під варти на підписку про невиїзд, справу 
закрито Липецьким Рв НКвС 13 січня 1936 р.

ягнюков євдоким пантелеймонович, 
народився 1906 р. у с. Нікольське бєлго-
родського пов. Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник будівництва прикордон-
ної школи НКвС. заарештований 12 лютого 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
8 травня 1937 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 29 листопада 1994 р.

яїЧкін антон павлович, народився 
1900 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта неповна середня, поза-
парт. юрисконсульт ХЕМз. заарештований 
18 грудня 1934 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 7 липня 1935 р. позбавлений 
права проживання у режимних пунктах на 
3 роки. Реабілітований 7 червня 1989 р.

якимишин ілля петрович, народився 
1891[6] р. у с. Купчинці Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт., у 1910—1914 рр. член 
української галицької радикальної партії, до 
1935 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
юрисконсульт Харківського облуправління 

зв’язку. заарештований 29 квітня 1937 р. за 
зв’язок з УвО, як офіцер січових стрільців 
австрійської армії у минулому (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР І. М. Леплевського 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 липня 1957 р.

якимов гаврило степанович, див. АÊИ-
ÌОÂ (Яêèìîâ) Гàâðèлî Сòåïàíîâèч.

яковенко михайло назарович, народив-
ся 1901 р. у м. Ушомир житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1930 р. проживав у с. Яло-
венкове валківського р-ну Харківської обл. 
заарештований 13 липня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь польщі (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 22 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
прокурором НКвС Харківської обл. [14 квітня 
1939 р.] постанову скасовано і 28 квітня 1939 р. 
знову заарештований, справу не завершено.

яковенко олексій арсенійович, наро-
дився 1901 р. у м. Костянтиноград Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Студент ХДУ. 
заарештований 5 квітня 1936 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УСРР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 5 жовтня 1936 р. 
(статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у Ухтпечтабі. Роз-
стріляний 29 січня 1938 р. у с. Нова Ухтарка 
Комі АРСР за ухвалою трійки УНКвС по 
Архангельській обл. від 21 грудня 1937 р. Реа-
білітований 26 грудня 1957 р.

яковенко петро якович, народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Кон-
структор ХЕМз. заарештований 30 січня 
1937 р. як прибічник реставрації капіталізму 
та к.-р. діяльність, групування незадоволених 
рад. владою (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 14 травня 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Реабілітова-
ний 22 липня 1994 р.

яковлєв григорій савелійович, наро-
дився 1891 р. у с. Токарівка Тамбовської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., до 1920 р. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник Харківського обласного 



656 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

товариства Тсоавіахім. заарештований 9 квіт-
ня 1935 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 1 серпня 1935 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки, а ухвалою 
від 7 липня 1938 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував у воркуттабі. піс-
ля звільнення з-під варти проживав у м. Ток-
мак Фрунзенської обл. Киргизької РСР. Реа-
білітований 26 червня 1989 р.

яковлєв олександр олександрович, на-
родився 1904 р. у м. Ростов Ростовського 
округу області війська Донського. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт., у 1926—
1928 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Начальник бюро заводу № 183. заарештований 
5 березня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 27 серпня 1937 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у віддалених вТТ з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 28 вересня 1992 р.

якон соломон лазарович, народився 
1889 р. у м. Умань Уманського пов. Київської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1932 р. проживав у Харкові. 
закрійник пункту індпошиву швейтресту. заа-
рештований 19 листопада 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та к.-р. троцькіст-
ську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
15 січня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність позбавлений волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбував в радгоспі «Кочмес» 
воркутпечтабу, 3 квітня 1946 р. звільнений 
з-під варти. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

якУба дмитро федорович, народився 
1910 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1925—
1928 рр. член вЛКСМ. Механік Харківської фа-
брики мех.[àí³çîâàíîгî] обліку НКШС. зааре-
штований 12 червня 1937 р. як член к.-р. дивер-
сійної організації (ст. 549 через ст. 17 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 10 вересня 1937 р. (статті 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував в Ів-
дельтабі у Толокнянському табпункті у Сверд-
ловській обл. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

яловенко іван йосипович, народився 
1902 р. у міст. Іваниця прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник радгоспу ім. будьонного заводу «Серп 
і молот». У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю, з місця заслання втік. за-
арештований 4 квітня 1935 р. за к.-р. антирад. 

антисемітську агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411, 
542 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 1 липня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412, 
5621 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 29 січня 1992 р.

яловий костянтин омелянович, наро-
дився 1902 р. у с. Дар-Надежда Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. письменник, секретар редак-
ції газети заводу ім. Шевченка. заарештова-
ний 12 червня 1937 р. за статтями 5410, 5411 КК 
УРСР і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

яненко федір дмитрович, народився 
1898 р. у с. Германівка Київського пов. Київ-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у минулому член вКп(б). про-
живав у с. білий Колодязь вовчанського р-ну 
Харківської обл. Робітник білоколодязького 
радгоспу. заарештований 11 вересня 1935 р. 
за антирад. агітацію і шкідництво (статті 5410, 
75 ч. 2, 70 ч. 2 КК УСРР) і Харківським 
облсудом 3 січня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ. Реабілітований 24 листопада 1961 р.

яненко юрій полікарпович, народився 
1913 р. у с. велика павлівка зіньківського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, член вЛКСМ з 1934 р. про-
живав у м. богодухів богодухівського р-ну 
Харківської обл. Учень робітфаку богодухів-
ського медичного училища. заарештований 
1 травня 1936 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) і спецколегією Харківського об-
лсуду 8 вересня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

яницький едуард Ромуальдович, на-
родився 1878 р. у с. щедрова подільської губ. 
поляк, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер тресту «Тру-
босталь». заарештований 25 липня 1937 р. як 
член к.-р. шкідницької шпигунської дивер-
сійної організації (статті 546, 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

янко дмитро петрович, народився 
1892 р. у с. Старі Санжари Кобеляцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
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освіта початкова, позапарт. проживав у сел. 
жихар Харківського р-ну Харківської обл. 
завідувач відділу Харківського універмагу 
№ 1 Трансторгхарчу. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 28 липня 1937 р. за ви-
користовування службового становища для 
проведення к.-р. агітації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

янковський йосип іванович, народив-
ся 1884 р. у м. Рожнятів провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Комірник заводу «Серп 
і молот». заарештований 6 листопада 1936 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) 
і спецколегією Харківського облсуду 22 лип-
ня 1936 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 3 грудня 1993 р.

яновицький георгій олександрович, 
народився 1911 р. у с. Демидівка Ананьїв-
ського пов. Херсонської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у Харкові. бригадир авіа-
ремонтних майстерень ЦпФ. заарештований 
8 серпня 1936 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УСРР) і військовим трибуналом ХвО 
28 жовтня 1936 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 8 липня 1991 р.

яновський григорій адамович, наро-
дився 1900 р. у с. Ожиговці Старокостянти-
новського пов. подільської губ. єврей, з мі-
щан, освіта початкова, у 1923—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Управитель 
тресту «Коксохіммонтаж». заарештований 
26 січня 1937 р. як член к.-р. троцькістсько-
терористичної організації, шкідницьку діяль-
ність у промисловості (статті 547, 548, 5411 
КК УСРР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 вересня 1937 р. засуджений 
до розстрілу. Розстріляний 9 вересня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 26 серпня 1958 р.

яновський микола трохимович, на-
родився 1884 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер Транснархарчу. заарештова-
ний 11 січня 1937 р. за участь у к.-р. розмо-
вах (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закрито 
Харківським облпрокурором 31 липня 1939 р. 
(статті 223 ч. 2, 197 ч. 2 КпК УРСР).

яновський самуїл сидорович, наро-
дився 1903 р. у м. Кривий Ріг Херсонського пов. 

Херсонської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1921—1922 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Робітник ХТз. 
заарештований 27 серпня 1936 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та троцькістську 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 жовтня 
1936 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у північсхідтабі. Розстріляний 
7 лютого 1938 р. за ухвалою трійки УНКвС 
по Дальбуду від 3 лютого 1938 р. Реабіліто-
ваний 13 березня 1989 р. і 15 травня 1961 р.

янЧенко антон гнатович, народився 
1898 р. у с. високопілля валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. без пев-
них занять. заарештований 4 жовтня 1934 р. 
за антирад. агітацію та терористичні прояви 
(статті 5410, 548 КК УСРР) і військовим три-
буналом 14-го стріл. корпусу 1 січня 1935 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 1 січня 1935 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 лютого 1990 р.

янЧУРкін борис Родіонович, народився 
1915 р. у м. Сімферополь Сімферопольського 
пов. Таврійської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. Учень 
богодухівського ветеринарного технікуму. за-
арештований 5 червня 1935 р. як член к.-р. ор-
ганізації та антирад. агітацію (статті 5410 ч. 2, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 26 серпня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у зМУ умовно з випробувальним термі-
ном 2 роки. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

яРитенко микола андрійович, наро-
дився 1899 р. у Харкові. Українець, соціальне 
походження, освіта, партійність та місце ро-
боти невідомі. проживав у м. Сталінград Ста-
лінградської обл. заарештований 21 червня 
1936 р. і ухвалою особливої наради при НКвС 
від 17 липня 1936 р. за к.-р. терористичну ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у воркутинському 
відділенні Ухтпечтабу. звільнений з-під варти 
19 серпня 1942 р.

яРмак (єрмак) антон (томія) филимо-
нович, народився 1892 р. у с. Кустичі брест-
Литовського пов. Гродненської губ. білорус, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1931 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник ХТз. заарештований 17 липня 1937 р. 
за шкідницьку діяльність (ст. 547 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР і прокурора СРСР 22 
жовтня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
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Розстріляний 30 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 серпня 1989 р.

яРмак савелій іванович, див. ЄÐÌАÊ 
(Яðìàê) Сàâåл³й ²âàíîâèч.

яРмоленко степан якимович, наро-
дився 1887 р. у с. Миловидівка полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на ст. Люботин півд. за-
лізниці. Чорнороб Харківської кондитерської 
фабрики «жовтень». заарештований 2 берез-
ня 1937 р. за образливі висловлювання на 
адресу т. Сталіна та інших керівників держави 
(ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
30 квітня 1937 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Реабілітований 17 січня 1994 р.

яРош омелян васильович, народився 
1887 р. на хут. Санжари валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Сан-
жари [богодухівського] р-ну Харківської обл. 
Молодший стрілочник ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 16 серпня 1935 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лін-
судом півд. залізниці 17 вересня 1935 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі. Реабі-
літований 19 квітня 1994 р.

яРошенко наум олексійович, наро-
дився 1913 р. у с. Рейзиро Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. Служив у Харкові. 
Курсант 7-го автотранспортного батальйону. 
заарештований 10 квітня 1937 р. за терорис-
тичні настрої та антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 548 через ст. 17 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 20 червня 1937 р. засу-
джений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. звільне-
ний з-під варти 14 вересня 1946 р. працював 
у системі Дальбуду МвС. з 1957 р. проживав 
у сел. Лозівське Луганської обл., працював 
гірничим майстром копальні «1-а Черкаська». 
Реабілітований 19 травня 1959 р.

яРошенко петро васильович, наро-
дився 1901 р. у с. Худоліївка Хорольського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ху-
доліївка Оболонського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ХТз. У 1927—1934 рр. по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
3 серпня 1935 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), 15 лютого 1936 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд і Харківським 
облсудом 27 травня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 

Найвищого Суду УСРР від 27 червня 1936 р. 
вирок скасовано, справу закрито.

яРоЩУк купріян павлович, народився 
1898 р. у с. Клода Люблінської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Чоботар військово-господарської ака-
демії РСЧА. заарештований 5 вересня 1936 р. 
як член к.-р. групи та к.-р. націоналістичну 
профашистську діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 2 березня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 1 рік. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

яРоЩУк олександр іванович, народився 
1895 р. у с. Реніськ більського пов. Гроднен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у сел. жихар Харківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник депо ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 10 лютого 1936 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і лінсу-
дом півд. залізниці 8 березня 1936 р. засудже-
ний на 2 роки тюремного ув’язнення. після 
звільнення з-під варти проживав у с. зідьки 
зміївського р-ну Харківської обл. Розстріля-
ний 10 вересня 1941 р. у Харкові за вироком 
військового трибуналу військ НКвС Хар-
ківської обл. від 23 серпня 1941 р. Реабілі-
тований 13 квітня 1990 р. і 1 лютого 1994 р.

ясницький юрій павлович, народився 
1891 р. у с. Федорівка бердянського пов. Тав-
рійської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Фінан-
сист-економіст свинотресту. У 1927 р. під слід-
ством ДпУ УСРР як член к.-р. організації. за-
арештований 9 грудня 1934 р. за терористичні 
тенденції (ст. 548 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 травня 
1935 р. за к.-р. агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

ястРемський григорій матвійович, 
народився 1888 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
Робітник артілі «Індшвейпошив». заарешто-
ваний 16 липня 1937 р. як член к.-р. монар-
хічної організації та зв’язки з іноземним кон-
сульством (статті 546, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

яцевиЧ серафим йосипович, народив-
ся 1904 р. у с. братське єлисаветградсько-
го пов. Херсонської губ. Українець, із свя-



659Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 07.1934 по 07.1937

щеннослужителів, освіта незакінчена вища, 
у 1930—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Управитель та розповсюджувач 
Харківського обласного відділення книгозбу-
ту. заарештований 15 квітня 1935 р. за зв’язок 
з троцькістами та надання їм матеріальної 
допомоги (статті 5410, 5411, 196 КК УСРР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 жовтня 1935 р. позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки, а ухвалою від 7 липня 1938 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував в Ухтпеч-
табі. Реабілітований 27 липня 1989 р.

яцевський іван остапович, народився 
1905 р. у м. Тараща Таращанського пов. Київ-
ської губ. Українець, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт., у 1922—1927 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Економіст Харківського 
заводського Харчоторгу. Ухвалою особливої 
наради при колегії ОДпУ від 17 листопада 
1928 р. висланий на Урал на 3 роки, а ухва-
лою від 30 серпня 1929 р. звільнений з-під 
варти достроково. заарештований 5 грудня 
1936 р. як член к.-р. троцькістської групи 
у минулому і к.-р. троцькістську діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 13 червня 1937 р. 
позбавлений волі у в’язниці на 8 років. Термін 
покарання відбував у Дмитровській в’язниці, 
у 1940—1941 рр. у Норільтабі. звільнений 
з-під варти 28 червня 1946 р. з закріпленням 
до Норільського гірничо-металургійного ком-
бінату. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 13 січня 1951 р. як член к.-р. троць-
кістської організації висланий на поселення 
до Красноярського краю. Ухвалою президії 
верховної Ради СРСР від 31 серпня 1956 р. 
судимість 1937 р. знято. На 1961 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 27 жовтня 1962 р.

яценко василь григорович, народився 
1890 р. у с. Огульці валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, у 1932—1935 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Технік ХвРз. заарештований 
9 грудня 1935 р. за к.-р. агітацію, висловлю-
вання профашистських намірів, листування 
із закордоном (ст. 5410 КК УСРР) і лінсудом 
півд. залізниці 2 березня 1936 р. (статті 5410, 
196 КК УСРР) засуджений на 3 роки позбав-
лення волі. Термін покарання відбував у бам-
табі. Реабілітований 10 червня 1994 р.

яценко павло якович, народився 
1896 р. у м. Олександрівськ Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. працівник видавництва АН 
«Цедрам». заарештований 28 квітня 1936 р. 

як прибічник організації в Україні путчу та 
масового терору, підпільну профашистську 
діяльність, терористичні наміри (статті 5410, 
5411 КК УСРР) і спецколегією Харківського 
облсуду 22 серпня 1936 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Термін покарання відбував у Картабі. Реабілі-
тований 18 березня 1992 р.

яценко юрій макарович, народився 
1903 р. у м. Александрополь Александрополь-
ського пов. Еріванської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Слухач робітфаку Харківського 
інституту державної торгівлі. заарештований 
2 січня 1935 р. за підготовку та створення 
к.-р. організації (ст. 5411 через ст. 18 КК 
УСРР) і спецколегією Харківського облсу-
ду 4 квітня 1935 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 11 березня 1990 р.

яцУх михайло васильович, народився 
1878 р. у с. Медика перемишлянського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1929—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у сел. Куп’янськ—вузл. Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Кондуктор товарних по-
їздів ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької 
залізниці. заарештований 25 вересня 1935 р. 
за листування з родичами у польщі та Чехос-
ловаччині, вступ до партії обманним шляхом 
(статті 544, 5410 КК УСРР) і лінсудом півд. 
залізниці у спецскладі 5 квітня 1936 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 2 роки позбав-
лення волі. звільнений з-під варти 25 серпня 
1937 р. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Сторож будівельної діль-
ниці гілки Куп’янськ— [Красний] Лиман пів-
нічно-Донецької залізниці. заарештований 
21 листопада 1937 р. за статтями 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР і комісією НКвС СРСР і проку-
рора СРСР від 25 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Дата та місце розстрілу невідомі. 
Реабілітований 9 вересня і 12 липня 1960 р.

яцюк костянтин іванович, народився 
1893 р. у с. Козіївка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Касир-бухгалтер Української студії «Союзкі-
нохроніка». заарештований 29 квітня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та український націоналізм 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
12 червня 1959 р.



д о д а т к и

Зміни в адміністРативно-теРитоРіальномУ поділі хаРківЩини 
в 1934—1937 Роках

На 1934 рік Харківська область включала 60 районів та Харківську приміську зону з підпо-
рядкуванням Харківській міськраді і містами обласного підпорядкування (Харків, Кременчук, 
полтава, Суми).

президією вУЦвК 22 січня 1935 року було схвалено постанову «про розукрупнення райо-
нів УСРР», деталізовану у постанові від 25 лютого 1935 року «про склад нових адміністративних 
районів Харківської області».

Розукрупненню (зменшенню) підлягали території балаклійського, білопільського, валків-
ського, великобурлуцького, Гадяцького, Глобинського, Диканського, Драбівського, зіньків-
ського, Ізюмського, Карлівського, Красноградського, Куп’янського, Липоводолинського, Лу-
бенського, Миргородського, Олексіївського, пирятинського, Сахновщинського, Улянівського, 
Хорольського, Чорнухинського, Яготинського районів, з утворенням на території Харківської 
області двадцяти трьох нових районів: бирлівського, борівського, великокринківського, ве-
неславівського, вільховатського, Гребінківського, Грунського, зачепилівського, згурівського, 
Кегичівського, Коломацького, Комишнянського, Лазірківського, Машівського, покровсько-
багачанського, Савинського, Сенчанського, Синівського, Старовірівського, Хотінського, Шев-
ченківського, Шишацького, Штепівського.

До складу бирлівського району були включені 13 сільських рад Драбівського району.
Новостворений борівський район включав 13 сільських рад та селищну раду радгоспу 

ім. постишева, вилучені з Ізюмського району.
великокринківський район включав 21 сільську раду Глобинського району.
венеславівський район включав 11 сільрад Гадяцького району та погарщинську сільську 

раду Липоводолинського району.
До вільховатського району були включені 19 сільських рад великобурлуцького району.
До складу Гребінківського району включили 14 сільрад пирятинського району і Овсюків-

ську, Рудківську, Стукалівську Оржицького району.
До складу Грунського району включили 14 сільських рад зіньківського району.
зачепилівський район включав 22 сільради Красноградського району.
До складу згурівського району включили 12 сільських рад Яготинського району.
Кегичівський район включав 12 сільрад, селищні ради радгоспів ім. Чапаєва та «Кегичівка» 

Сахновщинського району.
Коломацький район включав 14 сільських рад валківського району.
До складу Комишнянського району включили 15 сільрад Миргородського району.
До складу Лазірківського району включили 14 сільських рад Лубенського району і Карпи-

лівську, Олександрівську ІІ сільські ради пирятинського району.
До складу Машівського району включили 13 сільських рад Карлівського району.
До складу покровсько-багачанського району включили 14 сільрад Хорольського району.
Савинський район включав 17 сільських рад балаклійського району.
Сенчанський район включав 12 сільрад Чорнухинського району і Окіпську, Хорошківську 

ІІ, Шеківську сільські ради Лубенського району.
Синівський район включав 11 сільрад Липоводолинського району.
Старовірівський район включав 11 сільських рад Олексіївського району.
Хотінський район включав 15 сільрад білопільського району.
Шевченківський район включав 15 сільських рад Куп’янського району і Олександрівську І 

балаклійського району.
Шишацький район включав 17 сільських рад Диканського району.
Штепівський район включав 13 сільрад Улянівського району.
Окремою постановою від 31 серпня 1935 року бирлівський район перейменований на Ко-

валівський за назвою центру району, постановою президії ЦвК УРСР від 4 квітня 1937 року 
«про створення адміністративних районів на території приміської зони міськради» відновлено 
Харківський район. Таким чином, загальна кількість районів області склала 84.
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Аâò. — автор
Аìóðòàá — Амурський залізничний виправно-

трудовий табір
АН — Академія наук
àíòèðàä. — антирадянський
АÏН — Академія педагогічних наук
АÐСÐ — Автономна Радянська Соціалістична 

Республіка
àðò. — артилерійський
АТС — автоматична телефонна станція
АСÐÐ — Автономна Соціалістична Радянська 

Республіка
Бàìòàá — байкало-Амурський виправно-трудо-

вий табір
ББÊ — біломоро-балтійський комбінат
Бåçèì’ÿíòàá — безим’янський виправно-трудо-

вий табір
Бåðòàá — береговий виправно-трудовий табір
Б³лáàлòòàá — біломоро-балтійський виправно-

трудовий табір
Б³лîìîðáóä — будівництво біломорсько-балтій-

ського каналу
Бóíä — «Спілка» (єврейська партія соціал-демо-

кратичного напрямку)
áóïð — будинок примусових робіт, будинок по-

переднього ув’язнення
Бóðåйòàá — буреїнський виправно-трудовий 

табір
БФЗ — будянський фаянсовий завод
Â’ÿçåìòàá — в’яземський виправно-трудовий 

табір
Â’ÿòòàá — в’ятський виправно-трудовий табір
ÂАÏЛ²ТЕ — всеукраїнська Академія пролетар-

ської Літератури
ÂДТÂ НÊÂС — відділення дорожньо-транспорт-

ного відділу НКвС
âèш — вища школа
ÂÊÏ(á) — всесоюзна Комуністична партія 

(більшовиків)
ÂЛÊСÌ — всесоюзна Ленінська Комуністична 

Спілка Молоді
Âîлгîòàá — волзький залізничний виправно-

трудовий табір
Âîðêóòòàá — воркутинський виправно-трудо-

вий табір
ÂÐÊ — військово-революційний комітет
ÂÐÏ — відділ робітничого постачання
ÂТÊ — виправно-трудова колонія
ÂТТ — виправно-трудовий табір
ÂÓАÌЛ²Н — всеукраїнський інститут марксиз-

му-ленінізму
ÂÓАН — всеукраїнська академія наук
âóç (ðîñ.) — вищий навчальний заклад
âóл. — вулиця

ÂÓСÏÏ — всеукраїнська спілка пролетарських 
письменників

ÂÓЦÂÊ — всеукраїнський Центральний ви-
конавчий Комітет

ÂЦÂÊ — всесоюзний центральний виконавчий 
комітет

ÂЦÐÏС — всесоюзна центральна рада профе-
сійних спілок

ГÊÏ — Галицька комуністична партія
ГДА СБ Óêðà¿íè — Галузевий державний архів 

служби безпеки України
Гîðшîðòàá — Горношорський виправно-трудо-

вий табір
гóá. — губернія
гóáðåâòðèáóíàл — губернський революційний 

трибунал
гóáЧÊ — губернська надзвичайна комісія
ГÓГБ (ГÓДБ) — Головне управління державної 

безпеки
ГÓЛАГ — Головне управління таборів (ðîñ. — 

Главное упарвление лагерей)
Дàлüáóä — державний трест по дорожньому та 

промисловому будівництву у районі верхньої 
Колими

Дàлüòàá — Далекосхідний виправно-трудовий 
табір

ДАÐДЗ — Державний артилерійський ремонтно-
дослідний завод

ДБ — державна безпека
ДЕСÊ — трест «Дніпроелектросількомбінат»
äåцèñòè — групи «демократичного централіз-

му», опозиційні групи в РКп(б) і Кп(б)У
Д³ïðîêîêñ  — Державний інститут з проектуван-

ня коксових заводів
Д³ïðîìàш  — Державний інститут з проектуван-

ня машинобудівних заводів
Д³ïðîñòàлü — Державний інститут проектування 

металургійних заводів
Дìèòòàá, Дìèòðîâòàá — Дмитровський ви-

правно-трудовий табір
Дí³ïðåлüñòàí — Дніпровська гідроелектростан-

ція
Дîáðîâîлüчà àðì³ÿ — армія генерала Денікіна
ДÏÓ (ГпУ — ðîñ.) — Державне політичне 

управління
ДÐЕС — Державна районна електростанція
ДТв — дорожньо-транспортний відділ ОДпУ
ЕАО — єврейська Автономна область
ЕÊÂ— економічний відділ НКвС
ЕÊÏ — єврейська комуністична партія
Еñõàð — електростанція Харківського району
ЄСДÏ — єврейська соціал-демократична партія
ЄСДÐÏ — єврейська соціал-демократична 

робітнича партія
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²âäåлüòàá — Івдельский виправно-трудовий 
табір

²ЗОС — Ізюмський завод оптичного скла
³ì. — імені
²íäóáóä — всеукраїнський трест будівельної 

індустрії
²íòàòàá, ²íòòàá — Інтинський виправно-тру-

довий табір
²ÏÐЗ  — Ізюмський паровозоремонтний завод
²ТÐ — інженерно-технічний працівник
ê.-ð. — контрреволюційний
êàâ. — кавалерійський
Êàлóгòàá  — Калузький виправно-трудовий 

табір
Êàðгîïîлüòàá — Каргопольський виправно-тру-

довий табір
Êàðòàá — Карагандинський виправно-трудовий 

табір
ÊÂО — Київський військовий округ
ÊД² — Київський державний університет
Ê²Ì  — Комуністичний інтернаціонал молоді
ÊÊ — кримінальний кодекс
ÊОÂ ДÏÓ — Київський окружний відділ ДпУ
êîлáóä — колективний будинок
Êîì³íòåðí — Комуністичний інтернаціонал
êîìïàðò³ÿ — комуністична партія
êîíцòàá³ð — концентраційний табір
Êîòлàñòàá — Котласький сільськогосподар-

ський виправно-трудовий табір
ÊОÓ НÊÂС — Київське обласне управління 

НКвС
ÊÏ(á)Ó — Комуністична партія (більшовиків) 

України
ÊÏЗÓ — Комуністична партія західної України
ÊÏÊ — кримінально-процесуальний кодекс
ÊÏЧ — Комуністична партія Чехословаччини
Êðàñòàá — Красноярський виправно-трудовий 

табір
ÊÓБÓЧ — комісія з поліпшення побуту вчених
êóлüòìàг — магазин товарів культурного при-

значення
ЛÂО — Ленінградський військовий округ
л³êïîì — помічник лікаря
л³íñóä — лінійний суд
ЛÊСÌÓ — Ленінська комуністична спілка мо-

лоді України
Лîáâàòàá — Лобвинський виправно-трудовий 

табір
Лîêчèìòàá — Локчимський виправно-трудовий 

табір
м. — місто
ÌÂС — Міністерство внутрішніх справ
ÌДБ — Міністерство державної безпеки
ÌДÓ — Московський державний університет
ìåõ. — механізований
ì³ñò. — містечко
ì³ñüêõàðчîòîðг  — міський харчовий торг
ÌОÏÐ (ðîñ.) — Міжнародна організація допо-

моги борцям революції
ìîòîìåõ. — мотомеханізований

ÌТС — машинно-тракторна станція
Нàðêîìâàжïðîì — Народний комісаріат важкої 

промисловості
Нàðêîìçäîðîâ — Народний комісаріат охорони 

здоров’я УСРР
Нàðêîìçåì — Народний комісаріат земельних 

справ
Нàðêîìлåгïðîì — Народний комісаріат легкої 

промисловості
Нàðêîìïðîñ (ðîñ.) — Народний комісаріат освіти
Нàðêîìðàäгîñï³â — Народний комісаріат радян-

ських господарств
НД² — науково-дослідний інститут
íåï — нова економічна політика
íåïèñüì. — неписьменний
Нèðîáòàá — Ниробський виправно-трудовий 

табір
НÊÂС — Народний комісаріат внутрішніх справ
НÊДБ — Народний комісаріат державної без-

пеки
НÊО — Народний комісаріат оборони
НÊШС — Народний комісаріат шляхів сполу-

чення 
Нîð³лüòàá — Норільський виправно-трудовий 

табір
НСШ — неповна середня школа
îáл. — область
ОÂ — особливий відділ
ОДÏÓ — Об’єднане державне політичне управ-

ління
Оçåðòàá — Озерний виправно-трудовий табір
ОЄСÐÏ — Об’єднана єврейська соціалістична 

робітнича партія
îêîл³ò — окружний літературний відділ
îêð. — округ
îêðñóä — окружний суд
Оíåгòàá — Онезький виправно-трудовий табір
ОÏ — оперативний пункт
îïåðñåêòîð — оперативний сектор
ОТÏ — окремий табірний пункт
ОÓ — обласне управління
îõìàäèò — охорона материнства і дитинства
ÏÂÐЗ — панютинський вагоноремонтний завод
Ïåчîðòàá — печорський виправно-трудовий 

табір
ïèñüìåí. — письменний
ï³âä. — південний
ï³âä.-çàõ. — південно-західний
Ï³âäåíä³ïðîðóäà — Державний інститут з проек-

тування підприємств гірничорудної, марган-
цевої 

промисловості, вогнетривкої сировини та буді-
вельних матеріалів півдня СРСР

Ï³âäåíòàá — південний виправно-трудовий 
табір

ï³âí. — північний
Ï³âí³чäâ³íòàá — північно-Двінський виправно 

трудовий табір
Ï³âí³чçàл³çíèчòàá — північний залізничний ви-

правно-трудовий табір
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Ï³âí³чïåчîðòàá — північно-печорський виправ-
но-трудовий табір

Ï³âí³чñõ³äòàá — північно-Східний виправно-
трудовий табір

Ï³âí³чòàá — північний виправно-трудовий 
табір

Ï³âí³чóðàлòàá — північно-Уральський виправ-
но-трудовий табір

Ïîàлåй-Ц³îí (поалей Ціон = Робітники Сіо-
ну) — єврейська сіоністська соціалістична 
організація переважно в Україні

ÏОÂ — польська організація військова
ïîâ. — повіт
ïîâ³òЧÊ — повітова надзвичайна комісія
ïîçàïàðò. — позапартійний
ÏÏ ОДÏÓ — повноважне представництво ОД-

пУ
ÏÏО — протиповітряна оборона
ÏÐОЛ²ТФÐОНТ  — організація пролетарських 

письменників «пролетарський літературний 
фронт»

ÏСÏ — польська соціалістична партія
ÏЧ — колійна частина на залізниці
ðàä. — радянський
ðàäл³êàðíÿ — радянська лікарня
ðàйñïîжèâñï³лêà — районна спілка споживчої 

кооперації
ÐÂ — районний відділок
ðåìáóäêîíòîðà — ремонтно-будівельна контора
ÐÊ ÊÏ(á)Ó — районний комітет Кп(б)У
ÐÊÏ(á) — Російська Комуністична партія (біль-

шовиків)
ÐÊСÌ — Російська комуністична спілка молоді
ð-í — район
ÐНÊ — Рада народних комісарів
ðîá³òфàê — робітничий факультет
ðîáêîîï — робітнича кооперація
ÐОÂС — Російський загальновійськовий союз 

(Российский общевоинский союз)
ðð. — роки
ÐÐФСÐ — Російська Радянська Федеративна 

Соціалістична Республіка (з грудня 1936 ро-
ку)

ÐСДÐÏ — Російська соціал-демократична робіт-
нича партія

ÐСДÐÏ(á) — Російська соціал-демократична 
робітнича партія (більшовиків)

ÐСДÐÏ(ì) — Російська соціал-демократична 
робітнича партія (меншовиків)

ÐСÌ — Робітничо-селянська міліція
ÐСФÐÐ — Російська Соціалістична Федеративна 

Радянська Республіка (до грудня 1936 року)
ÐСЧА — Робітничо-селянська червона армія
ñ. — село
ñ.-г. — сільськогосподарський
Сàìàðòàá — Самарський виправно-трудовий 

табір
САТ — міжнародна спілка есперантистів
СÂ — секретний відділ
Сâ³ðòàá — Свірський виправно-трудовий табір

Сâîáîäòàá — Свободненський виправно-трудо-
вий табір

СÂÓ — Спілка визволення України
ñåл. — селище
СЕÐÐ — Союз есперантистів Радянського Союзу
Сèáòàá — Сибірський виправно-трудовий табір
ñ³лüгîñп. — сільськогосподарський
ñ³лüñïîжèâñï³лêà — сільська споживча спілка 

(сельпо-рос.)
ñлîá. — слобода
СЛОН (ðîñ.) — Соловецькі табори особливого 

призначення
СОЧ ДÏÓ — Секретно-оперативна частина ДпУ
СÏÂ — секретно-політичний відділ
ñïåцâ³ää³лåííÿ — спеціальне табірне відділення
ñïåцêîлåг³ÿ — спеціальна колегія
ñïåцñïðàâà — спеціальна справа
СÐÏ — Спілка радянських письменників 
СÐÏÓ — Спілка радянських письменників 

України
СÐСÐ — Союз Радянських Соціалістичних 

Республік
ñò. — стаття
ñò. Êóï’ÿíñüê-Âóçл.  — станція Куп’янськ-

вузловий
ñò. Õàðê³â-Ïàñ. — станція Харків-пасажир-

ський
ñò. Õàðê³â-Сîðò. — станція Харків-Сортувальний
ñò. Õàðê³â-Тîâ. — станція Харків-Товарний
Сòåïòàá — Степний виправно-трудовий табір
ñòð³л. — стрілецький 
Сõ³äòàá — Східний виправно-трудовий табір
СШ — середня школа
США — Сполучені Штати Америки
ò., òîâ. — товариш
òàáïóíêò — табірний пункт
Тàйшåòòàá — Тайшетський виправно-трудовий 

табір
ТÂ — транспортний відділ
Тåìòàá — Темниковський виправно-трудовий 

табір
ТЕЦ — Теплоелектроцентраль
Тîìàñèíòàá — Томсько-Асинський виправно-

трудовий табір
Тðàêòîðîцåíòð СÐСÐ — всесоюзне акційне 

товариство машино-тракторних станцій
òðóäшêîлà — трудова школа
Тñîàâ³àõ³ì — Товариство сприяння обороні, 

авіаційному та хімічному будівництву
ÓАÏЦ — Українська автокефальна православна 

церква
ÓÂО — Українська військова організація 

(сфальшована організація)
ÓГА — Українська галицька армія
ÓДБ — управління державної безпеки
ÓДÏ — Українська демократична партія
ÓçСÐÐ  — Узбецька Соціалістична Радянська 

Республіка
ÓÊДБ ïðè ÐÌ ÓÐСÐ — управління Комітету 

державної безпеки при Раді Міністрів УРСР
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ÓÊ²Ж — Український комуністичний інститут 
журналістики

ÓÊÏ — Українська комуністична партія
Óêðà¿íáàíê — всеукраїнський кооперативний 

банк
Óêðâ³йñüêîêðóг — Український військовий округ
Óêðõóòðî — Українське хутро
ÓÌÂС — управління Міністерства внутрішніх 

справ
ÓНДА² — Український науково-дослідний авіа-

дизельний інститут
ÓНД² Âóглåõ³ì — Український науково-дослід-

ний вуглехімічний інститут
ÓНД²ГÊ — Український науково-дослідний 

інститут географії та картографії
ÓНД²Ì — Український науково-дослідний ін-

ститут механізації сільського господарства
ÓНÊÂС — управління Народного комісаріату 

внутрішніх справ
ÓНÊДБ — Управління Народного комісаріату 

державної безпеки
ÓНÐ — Українська Народна Республіка
ÓÏСÐ — Українська партія соціалістів-револю-

ціонерів
ÓÐСÐ — Українська Радянська Соціалістична 

Республіка (з січня 1937 року)
ÓСДÐÏ — Українська соціал-демократична 

робітнича партія
Óñîлüòàá — Усольський виправно-трудовий табір
ÓСÐÐ — Українська Соціалістична Радянська 

Республіка (до січня 1937 року)
ÓФТ² — Український фізико-технічний інститут
Óñòüâèìòàá — Устьвимський виправно-трудо-

вий табір
Óõò³жåìòàá — Ухто-Іжемський виправно-тру-

довий табір
Óõòïåчòàá — Ухтинсько-печорський виправно-

трудовий табір
Óõòòàá — Ухтинський виправно-трудовий табір
ÓШОСДОÐ — управління шосейних доріг 

НКвС
ФЗН — фабрично-заводське навчання
ФЗÓ — фабрично-заводське училище
ФТ²НТ — Фізико-технічний інститут низьких 

температур
ÕА² — Харківський авіаційний інститут
ÕАД² — Харківський автодорожній інститут
Õàðòðàíñ  — Харківський транспорт
õàðчîòîðг  — харчовий торг
Õàòîðг — Харківський міський харчовий торг
ÕБФ — Харківська бісквітна фабрика
ÕÂБЗ — Харківський верстатобудівний завод
ÕÂЗ  — Харківський велосипедний завод
ÕÂО — Харківський військовий округ
ÕЕÌЗ — Харківський електромеханічний завод
ÕЕТЗ — Харківський електротехнічний завод
ÕЕТ² — Харківський електротехнічний інститут
ÕЗÂ² — Харківський зооветеринарний інститут

ÕЗ² — Харківський зоотехнічний інститут
ÕЗТÌ — Харківський завод тютюнового маши-

нобудування
Õ²Б² — Харківський інженерно-будівельний 

інститут
Õ²Е² — Харківський інженерно-економічний 

інститут 
Õ²²ЗТ — Харківський інститут інженерів заліз-

ничного транспорту
Õ²²Т — Харківський інститут інженерів тран-

спорту
Õ²ÊГ — Харківський інститут комунального 

господарства
Õ²ÌЕСГ — Харківський інститут механізації та 

електрифікації сільського господарства
Õ²ÌСГ — Харківський інститут механізації сіль-

ського господарства, нині ХІМЕСГ
Õ²НГ  — Харківський інститут народного гос-

подарства
Õ²НО — Харківський інститут народної освіти
Õ²ТН — Харківський інститут технічного на-

вчання
Õ²Ф — Харківський інститут фізичної культури
ÕÊЗ — Харківський канатний завод
ÕЛ² — Харківський лінгвістичний інститут
ÕÌБ² — Харківський машинобудівний інститут
ÕÌ² — Харківський медичний інститут
ÕÌÌ² — Харківський механіко-машинобудів-

ний інститут
ÕНД²Ì — Харківський науково-дослідний 

інститут металів
ÕОÂ — Харківський обласний відділ
ÕОС ДÏÓ — Харківський оперативний сектор 

ДпУ
ÕОÓ НÊÂС — Харківське обласне управління 

НКвС
ÕÏЗ — Харківський паровозобудівний завод
ÕÏ² — Харківський педагогічний інститут
ÕÏÐЗ  — Харківський паровозоремонтний завод
ÕСГ² — Харківський сільськогосподарський 

інститут
ÕС² — Харківський стоматологічний інститут
ÕТГЗ — Харківський турбогенераторний завод
ÕТЗ — Харківський тракторний завод
ÕТТ² — Харківський хіміко-технологічний 

інститут
õóò. — хутір
ÕФЕ² — Харківський фінансово-економічний 

інститут
ÕÕТ² — Харківський хіміко-технологічний 

інститут
ÕЦЗ — Харківський цегельний завод
ÕЦТ — Харківський центральний телеграф
ЦÂÊ — Центральний виконавчий Комітет
ЦÊ — Центральний Комітет
ЦÊÊ — центральна контрольна комісія
ЦÏФ — цивільний повітряний флот
ЧÊ — надзвичайна комісія
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Албул, äèâ. Александров О. п.
Александров О. п. 32
Александровський М. К. 16
Антонюк 14
Аринін М. Т. 14
Арров-Тандетницький Л. С. 

16, 31, 32, 35, 36, 37, 38
бабець 14
бабкін, äèâ. Якушев Л. Т.
балицький в. А. 7, 8, 25, 26, 

28, 29, 30, 33, 35
бахарев М. І. 14
бачинський 30
башкатов 13
безсало 24
беркович Л. Д. 13
берман О. М. 31, 35, 37, 38
бершадський Г. А. 13
бєланов Г. М. 14
бєлащенко Д. А. 14
бичков М. Т. 15
бичковський 14
бордон Г. М. 33
борін б. ю. 13
буланов Г. Г. 14
вайсберг О. 31
ванченко п. з. 33
векленко М. в. 14
вишневецький М. І. 14
воробйов Ф. М. 14
вражливий в. Я. 33
Гарагуля М. п. 14
Гізберг 24
Глєбов є. Д. 14
Глуховцев О. С. 15, 17, 34, 35, 

37, 38
Говбіндер, äèâ. Говлич М. І
Говлич М. І 17, 25, 28, 32, 33, 

35, 37, 38
Головачов, äèâ. Глуховцев О. С.
Гребенюк 24
Грозний Т. Ф. 14
Гудименко М. Г. 15
Дантон жорж жак 38
Демидов 14
Демидов О. п. 15
Демченко І. І. 14

Демченко М. Н. 13, 27, 28
Джирін Д. І. 19
Дідусь К. Х. 14
Дмитрук Г. К. 14
Добров Г. І. 14
Дьомін в. О. 14
Елькін ю. Д. 31
Епік Г. Д. 33
євгеньєв О. Г. 31
єжов М. І. 18, 26
заблудовський б. Г. 14
запорожець 24
зеленін п. в. 15
Іванов в. Т. 27
Іващенко О. п. 15
Ільїн, äèâ. Ленський І. Г.
Камінський Я. з. 16, 25, 28, 

35, 37, 38
Канєвський й. й. 14
Канєвський ю. Е. 33, 34, 35, 

37, 38
Караганов О. є. 17
Карлсон К. М. 8, 13, 16, 17, 

24, 25, 26, 28, 35, 37, 38
Касьянов п. А. 15
Катков п. І. 15
Кашевський 32
Кірков М. Л. 15
Кіров С. М. 32
Клювгант-Гришин Г. А. 29, 

30, 35, 37, 38
Ковальов 13
Ковінька О. І. 33
Кодін І. М. 14
Колесник 14
Коноваленко п. п. 14
Красильников Г. Г. 14
Краукліс Я. К. 24
Крушельницькі 30
Кублицький п. Ф. 14
Куліш М. Г. 33
Кулішов І. М. 14
Купчик І. ю. 27, 35, 37, 38
Левін, äèâ. євгеньєв О. Г.
Ленський І. Г. 13, 24
Леонов 14
Леплевський І. М. 34

Лерман М. Л. 14
Лещенко Ф. О. 14
Лещинський Г. й., äèâ. Шум-

ський І. б.
Лисицький б. Я. 20, 33
Мазо С. С. 26, 28, 30, 32, 35, 

37, 38
Майфет Г. й. 33
Макаренко А. С. 25
Макаров М. п. 14
Марусинов-бернштейн О. І. 17
Марченко С. п. 14
Мельников С. О. 15
Миндаль п. Я. 14
Мірошниченко О. Д. 14
Міссан й. М. 14
Надєждін О. М. 20
Найдман й. С. 17, 32, 34
Ніколашкін Г. М. 35, 36, 37, 38
Нікольський в. М. 19
Новаковський Н. Ш. 17, 34, 

35, 37, 38
Ольшанський С. А. 30, 31, 35, 

37, 38
Омельченко-павлов з. в. 14
Осинін-вінницький Г. М. 32, 

35, 37, 38
Оттисков 30
пан Я. А. 30, 35, 37, 38
панів А. С. 33
пауль 24
петров М. М. 14
підмогильний в. п. 33
подгора Я. С. 14
поліщук А. п. 14
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