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«Реабілітовані історією. Харківська область» — складова частина все-
української багатотомної науково-документальної серії книг, що є першою 
спробою системного висвітлення теми політичних репресій комуністичної 
тоталітарної влади.

видання по Харківській області складатиметься з кількох книг, побудо-
ваних за єдиною структурою.

До першої частини Книги третьої увійшли в алфавітному порядку 
імена громадян, які зазнали політичних репресій у період з серпня 1937-го 
і до кінця 1938 року, прізвища яких починаються на літери А—Д.
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Шановний читачу!

перед тобою третя книга з книг Харківського тому науково-документальної серії 
«Реабілітовані історією», яка видається в кожному регіоні України за рішенням вер-
ховної Ради і Кабінету міністрів України.

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

видання обласних томів серії «Реабілітовані історією» є найбільш вагомим про-
ектом системного висвітлення теми, яка за радянської влади була під забороною.

Історичні особливості, передусім столичний статус Харкова до 24 серпня 1934 ро-
ку, знайшли відображення на стрінках Харківького тому. в Харкові було репресовано 
майже всю державну і творчу еліту Радянської України. Арешти в столиці і столич-
ному регіоні характеризуються такими масштабами, що, попри передачу значної час-
тини справ за межі області, у Харкові досі зберігається понад 40 тисяч кримінальних 
справ, у тому числі групових, обвинувачення за якими має політичне забарвлення.

Харківський том налічуватиме декілька окремих книг. Наявний матеріал викла-
дено в таких хронологічних рамках: 1917 — червень 1934 рр. (перша книга у двох 
частинах); друга половина 1934 — липень 1937 рр.; серпень 1937 — 1938 рр. (третя 
книга в чотирьох 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 у 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 по-
слідовності) або дата і підстава закриття справи; дата і місце страти чи назви місць 
відбування терміну покарання; подальша доля, дата і місце смерті; дата реабілітації. 
Через відсутність у документах архівних кримінальних справ усіх необхідних відо-
мостей у деяких довідках є лакуни. Разом з тим, щоб уникнути повторів, свідомо 

Від обласної редколегії
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опущені формулювання змісту вироку (зазначаються лише статті кримінального ко-
дексу), орган і підстава реабілітації тощо. 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.

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

Книгою третьою продовжується серія книг «Реабілітовані історією. Харківська 
область», яка складається з чотирьох взаємопов’язаних частин. Такий поділ обумов-
лений наявністю в архівах області за зазначений період кримінальних справ більш 
як на 15 тисяч осіб, біографічні довідки яких неможливо вмістити в одній книзі. за-
гальний мартиролог поділено на частини. У першій частині читачеві пропонуються 
довідки уродженців і жителів Харківщини в алфавітному порядку від літери «А» до лі-
тери «Д». з метою збереження уніфікованої структури та інформативної насиченості 
третьої книги тому її частини мають розділи «Мовою документів» та «біографічні 
нариси».

Ця книга присвячена перебігу політичних репресій з другої половини 1937 року 
і до кінця 1938 року, коли радянська влада в умовах мирного часу без будь-яких під-
став посилила наступ на власний народ, розпочала здійснювати позасудовими мето-
дами «великий терор» — знищення тисяч громадян за соціальними та національними 
ознаками. практика незаконних репресій трималася на принципі фабрикації звинува-
чень з політичними елементами — вигаданими категоріями членів «контрреволюцій-
них», «націоналістичних» організацій, троцькістських блоків, антирадянських партій 
(есери, меншовики, кадети, монархісти тощо), «фашистських», «церковно-монархіч-
них», «сектантських», неіснуючих «повстанських організацій» тощо. поширеними 
були фальшиві звинувачення у «шпигунстві» на користь іноземних держав.

Репресивні кампанії доби «великого терору» 1937—1938 років носили центра-
лізований характер. за політичним рішенням вищого керівництва вКп(б) НКвС 
СРСР видавав накази про проведення «операцій» в масштабах СРСР, визначав рес-
публіканським НКвС квоти («ліміти») на засудження до страти або таборів. «Ліміти» 
не одноразово збільшувалися на прохання місцевих чекістів і оновлений апарат об-
ласного управління НКвС відразу зосередився на реалізації таких «операцій» в одно-
му з найбільших промислових регіонів України. виразною була соціально-політична 
спрямованість репресій на ті категорії чесних громадян, які розглядалися перешкодою 
для реалізації політики «мобілізаційного соціалізму». Мас штабні каральні акції проти 
антирадянських елементів, розпочаті влітку 1937 року, за задумом режисерів «велико-
го терору» ні в якому разі не мали оминути також близьке оточення «класових воро-
гів», тобто їх дружин та дітей.

Для полегшення орієнтування читача в географічних назвах книга забезпечена 
довідкою про адміністративно-територіальний поділ Харківщини в 1937—1938 роках, 
картографічними матеріалами. пропонується також іменний покажчик до вступної 
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.



жага абсолютної влади, прагнення посилення системи «партія — держава», ба-
жання позбутися наростаючих протиріч між центральним та регіональним керівни-
цтвом, потреба в побудові декласованого радянського суспільства спонукала йосипа 
Сталіна в середині 1930-х років розпочати у масштабах країни Рад «велику соціальну 
чистку». Для виконання чергових завдань сталінської репресивної політики на Хар-
ківщині було визначено нового виконавця. Незважаючи на зусилля начальника 
Харківського УНКвС полковника Ігоря борисовича Шумського, направлені на ви-
конання оперативного наказу народного комісара внутрішніх справ СРСР М. єжова 
за № 00447 від 30 липня 1937 року «про операцію з репресування колишніх куркулів, 
кримінальників та інших антирадянських елементів», провести підготовлену ним ма-
сову операцію на Харківщині не довелося. У момент початку «куркульської операції» 
5 серпня 1937 року І. б. Шумського відкликали до Києва. Напевне в останню мить 
керівник республіканського НКвС І. М. Леплевський засумнівався в оперативних 
здібностях І. б. Шумського та вирішив доручити боротьбу з «антирадянськими еле-
ментами» — заступнику начальника УНКвС по Київській області, капітану державної 
безпеки Леву йосифовичу Рейхману. призначенець з Києва прибув на нове місце 
роботи на початку серпня 1937 року і вже 7-го числа підписав свій перший наказ як 
«заступник начальника УНКвС» (хоча наказом НКвС УРСР був затверджений на цю 
посаду лише 5 вересня 1937 року) 1. Майже сім місяців керував Лев йосифович ро-
ботою харківського управління НКвС, формально залишаючись лише заступником 
начальника УНКвС. Чому саме не відбулося його призначення на відповідальну 
посаду сказати важко, але перед своїм приїздом до Харкова Рейхман був по суті 
«працівником обласного масштабу» без жодного досвіду самостійної керівної роботи. 
Можливо, високопосадовці Києва чи Москви сумнівалися в його здібностях і не по-
спішали довірити керівництво одним з найважливіших управлінь Радянського Союзу, 
визначивши такий тривалий «випробувальний термін». Не варто виключати й іншу 
версію — на посаду обласного начальника Луб’янка планувала когось із «авторитет-
них чекістів», який в силу певних обставин до Харкова так і не доїхав.

У Харкові Л. й. Рейхману довелося по суті заново створювати керівне ядро 
УНКвС, оскільки посади майже всіх начальників відділів УДб були вакантні. Фор-
мування власної команди відбувалося в досить стислі терміни. Уже 15 серпня при-
ступили до роботи нові начальники відділів УДб УНКвС: 2-го — старший лейтенант 
державної безпеки Л. О. Чернов (колишній заступник начальника відділу охорони 
УДб НКвС УРСР); 3-го — старший лейтенант державної безпеки й. б. Фішер (ко-
лишній начальник 3-го відділу УДб УНКвС вінницької області); 4-го — старший 
лейтенант державної безпеки А. М. Симхович (колишній начальник 4-го відділу УДб 
УНКвС вінницької області); 5-го (особливого) — старший лейтенант державної без-
пеки в. Л. писарєв (колишній начальник 3-го відділу УДб УНКвС Одеської облас-
ті); 6-го — капітан державної безпеки Д. С. Леопольд-Ройтман (колишній помічник 
начальника УНКвС Донецької області). Оновлений апарат обласного управління 
НКвС мусив відразу зосередитися на реалізації так званої «куркульської операції» 

1 Державний архів Управління внутрішніх справ Харківської області (äàл³ — ДА УвС ХО). Колекція 
документів. — Наказ НКвС УРСР № 345 від 05.09.1937.
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(1937—1938 роки)



8 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü



9Вступ. «Великий терор» на Харківщині (1937—1938 роки)



10 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

в одному з найбільших промислових регіонів України. згідно з оперативним планом 
НКвС УРСР на Харківщині передбачалося заарештувати та засудити до смертної кари 
1500 куркулів і кримінальників та ізолювати 4 тисячі так званого «ворожого елементу» 
на 8—10 років у виправно-трудові табори.

Для виконання цього наказу потрібно було налагодити чітку роботу всього чекіст-
ського апарату, а оперативно-розшукова діяльність у Харкові на той час кульгала. Не-
зважаючи на суворі накази керівництва, співробітники відділів УДб УНКвС під час 
проведення масових операцій не приділяли достатньої уваги питанням своєчасної ре-
єстрації слідчих справ і обліку обвинувачуваних, а деякі з них встановили собі за пра-
вило реєструвати справи на обвинувачених через два, три тижні після арешту. Крім 
того, чекісти не встигали в зазначений термін здавати до комендатури і фінансового 
відділу вилучені під час обшуку коштовності і зброю, без чого справи на реєстрацію 
не приймалися. Усе це призводило до того, що співробітники 8-го відділу невчасно 
і не належним чином оформлювали справи на заарештованих. Так, під час перевірки, 
здійсненої 15 серпня 1937 року, в УНКвС було виявлено 243 заарештованих, справи 
яких не реєструвалися у 8-му (обліково-статистичному) відділі протягом 1—20 днів 2.

Огріхи в роботі 8-го відділу інколи призводили до помилкових арештів. Особливо 
це позначилось на діяльності 4-го відділу УНКвС. Так, 19 липня 1937 року лейтенант 
держбезпеки М. О. Гохберг-Орлов заарештував Абрама Айзиковича Глузмана, хоча 
арешту підлягав Абрам Ісаакович Глузман. Наступного місяця лейтенант держбезпеки 
А. А. Макаренко і молодший лейтенант держбезпеки С. М. Співак помилково за-
арештували Ф. Г. бабича 3. проте зважати на існуючі прогалини в документообігу не 
доводилося. Розпочата в масштабах країни «соціальна чистка» вимагала від органів 
держбезпеки зосередитися більше на кількісних показниках політичної «санації» ра-
дянського суспільства, ніж на дотриманні юридичних постулатів.

Масштабні каральні акції проти антирадянських елементів, розпочаті влітку 
1937 року, за задумом режисерів «великого терору» ні в якому разі не мали оминути 
близьке оточення «класових ворогів». 15 серпня 1937 року з’явився оперативний на-
каз наркома внутрішніх справ СРСР М. єжова за № 00486, який визначав критерії 
визначення покарання для дружин та дітей «зрадників батьківщини». На виконання 
чергової репресивної кампанії заступник начальника УНКвС Харківської області 
Л. й. Рейхман 25 серпня 1937 року видав наказ: «1. під особисту відповідальність... 
т. Фішера... т. Симховича... т. писарєва... т. Леопольда з 25 серпня цього року при-
ступити до виконання опер[ативного] наказу наркома внутрішніх справ СРСР — ге-
нерального комісара державної безпеки тов. єжова № 00486.

2. Для проведення цієї роботи у першу чергу провести повний облік дружин зрад-
ників батьківщини, з підбором всіх установочних та інших даних, що компрометують 
та передбачаються наказом з метою оформлення слідчих справ» 4. До кінця 1937 року 
згідно з наказом НКвС СРСР № 00486 у слідчих ізоляторах Харківщини перебувало 
682 дружини «зрадників батьківщини» («по право-троцькістській та військово-фашист-
ській змові»— 364; «по польській, німецькій, румунській, харбінській лініям» — 318).

Об’єктом каральної політики сталінського режиму згідно з наказом НКвС СРСР 
№ 00486 ставали діти, батьки яких оголошувалися «класовими ворогами». під час 
репресивних заходів дітей утримували у приймальнику-розподільнику, стан речей 
в якому вразив Л. й. Рейхмана настільки, що він навіть видав спеціальний наказ 
де, зокрема, відзначалося: «Спальні приміщення, сходи та коридори брудні. білизна 
постільна та натільна — брудна. Частина дітей не має потрібної одежі. Одежа, що 

2 ДА УвС ХО. Колекція документів. Наказ по УНКвС ХО від 22.09.1937.
3 ДА УвС ХО. Колекція документів. Наказ по УНКвС ХО № 661 від 02.09.1937.
4 ДА УвС ХО. Колекція документів. Наказ по УНКвС ХО № 1/627 від 25.08.1937.
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є у наявності — без ґудзиків. У багатьох дітей немає взуття. Кімнати погано опалю-
ються, у вікнах відсутні кватирки, у деяких вікнах відсутнє скло. У наслідку поганого 
провітрювання та недостатнього опалення у приміщенні розвилася сирість. Частина 
дітей завошивлені. потрібної санітарної обробки діти не проходять. Ремонтні роботи 
по їдальні матеріалами не забезпечені. Література, що закуповується для дітей, не від-
повідає за змістом дитячому віку. Іграми та іграшками діти не забезпечені. Масово-
культурна робота не проводиться. Діти другої та третьої групи випускаються вихова-
телями у двір без головних уборів, напівголі» 5.

Одночасно з «куркульською операцією» в Харківській області здійснювалися 
«чистки» й серед національних груп. позбавити Слобожанщину від представників 
«ворожих націй» покладалося на 3-й відділ УДб УНКвС Харківщини. першою 
у серії «національних операцій» НКвС була «німецька», від 25 липня 1937 року, яка 
базувалася на директиві НКвС № 00439 про арешт усіх німецьких громадян, які 
мешкали в СРСР і працювали в оборонній промисловості та на залізницях. Кіль-
кість заарештованих по «німецькій лінії» на Харківщині у другому півріччі 1937 року 
становила 952 особи. під час «кампанії» викриття та ліквідації резидентур німецької 
розвідки та диверсійно-фашистських формувань у місті Харкові припинив роботу 
німецький клуб. звинувачення були висунуті його членам — Лессику, Ступік, Майер 
(колишні політемігранти з Німеччини), яким інкримінувалося проведення в стінах 
клубу активної фашистської пропаганди та підготовка збройного виступу на випадок 
війни Німеччини з СРСР. На основі облікових агентурно-оперативних матеріалів 
співробітниками обласного управління було сфабриковано кримінальну справу під 
умовною назвою «Фашисти». У справі було заарештовано 65 осіб, нібито причетних 
до організації, яка «насаджувала диверсійні кадри на Лозівському залізничному вузлі 
та німецькій колонії, розташованій неподалік залізничного полотна». Розробка аген-
турної справи «Озвірілі» дала підстави чекістам заарештувати повний склад (14 осіб) 
диверсійного осередку на державному артилерійському ремонтному заводі в балаклії.

Як свідчать архівні документи директива НКвС № 00439 не обмежувалася лише 
німецькими підданими, вона націлювала органи держбезпеки на місцях виявляти 
німецьких агентів-шпигунів, диверсантів та терористів і серед радянських громадян. 
Свідченням цього є реалізація співробітниками Харківського УНКвС агентурної 
справи «Кредо». У звіті про оперативну роботу 3-го відділу УДб «по німецькій роботі» 
вказувалося: «викрита шпигунсько-диверсійна організація, керована агентом німець-
кої розвідки, австрійським підданим вайсбергом в Українському фізико-технічному 
інституті. До складу організації входили інженери Фомін, Шубніков, Розенкевич, Гор-
ський. Організація протягом декількох років проводила диверсійно-шкідницьку ро-
боту в УФТІ, гальмувала оборонні роботи, заморожувала цінні винаходи. У результаті 
шкідницької діяльності Інститут не подав жодного винаходу, пропозиції, корисних як 
для промисловості, так і для оборони країни, володіючи при цьому необмеженими 
ресурсами та всілякими можливостями для успішного ведення науково-дослідницької 
та прикладної роботи. У справі заарештовано 6 осіб». У другій половині 1937 року 
німецьких шпигунів пильні чекісти Харківщини виявили також і в Українському на-
уково-дослідному інституті машинізації.

Спираючись на оперативний наказ № 00485 наркома внутрішніх справ СРСР 
М. єжова від 11 серпня 1937 року «про ліквідацію польських диверсійно-шпигун-
ських груп та організацій пОв», виконуючий обов’язки начальника УНКвС Харків-
ської області Л. Ф. Рейхман 19 серпня 1937 року розробив власну директиву за № 612 
такого змісту:

5 ДА УвС ХО. Колекція документів. Наказ по УНКвС ХО № 102 від 21.02.1938.
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«Для виконання оперативного наказу Народного Комісара внутрішніх Справ 
СРСР Генерального Комісара Державної безпеки тов. єжова № 00458 про проведен-
ня операції по полякам

НАКАзУю:
Начальнику III відділу УГб ХОУ НКвС... тов. Фішеру у 2-х денний термін про-

робити всі матеріали, які є у III відділі (агентурні розробки, справи-формуляри, аген-
турне листування, літерні справи, списки, справи таємного складу та ін.) — відібрати 
та скласти оперативні довідки на всіх осіб, які відносяться до категорій, які підляга-
ють арешту:

1. військовополонені, дезертири і легіонери польської армії, які лишилися 
в СРСР. 2. перебіжчиків із польщі, незалежно від часу їхнього переходу в СРСР. 
3. політемігрантів і політобмінних із польщі. 4. Колишніх членів ппС та інших 
польських націоналістичних партій і контрреволюційних формувань. 5. Колишніх 
розвідуправлінців та агентів іноземного відділу по польщі. 6. Галичан, військово-
службовців армії петрушевича, які лишилися в СРСР, а також тих, хто прибув у різні 
роки до Радянського Союзу. 7. Реемігрантів, петлюрівців і білих, які повернулися 
з польщі до Союзу. 8. поляків — старослужбовців цукрових заводів і інших підпри-
ємств. 9. Колишніх контрабандистів і осіб, які були засуджені у минулому як шпигуни 
та учасники контрреволюційних націоналістичних організацій. 10. Клерикально-на-
ціоналістичний елемент. 11. вихідці з польщі та прикордонної смуги, у відношен-
ні до яких є матеріали, що компрометують. 12. відвідувачі польських консульств. 
13. польський контрреволюційний націоналістичний елемент. 14. Особи, що мають 
родинні та інші зв’язки у польщі, у відношенні до яких є матеріали, що компромету-
ють. 15. Особи, які розробляються за підозрою у польському шпигунстві, незалежно 
від їх національності. 16. Агентура по полякам та іншим об’єктам (поляки або вихідці 
з польщі), яка підозрюється у дезінформації та дворушництві, або такі, що не виправ-
дали себе по роботі» 6. Як видно з документа, Лев Рейхман пішов далі творців «поль-
ської операції» значно розширивши контингент осіб, які мають бути репресованими. 
Так, у всесоюзному наказі за № 00485 від 11 серпня 1937 року арешту підлягали п’ять 
категорій радянських громадян, у Харківській області етнічна чистка мала відбуватися 
аж за 16 критеріями (додані пункти 5—12, 14—16).

Для проведення операції були здійснені певні підготовчі заходи. Група спів-
робітників 3-го відділу УДб (начальник 6-го відділку старший лейтенант держбез-
пеки С. п. Марченко, помічник начальника 8-го відділку лейтенант держбезпеки 
й. С. Кульчицький, оперуповноважені молодші лейтенанти держбезпеки в. є. баша, 
А. Н. бурксер, І. п. Карагодін) разом із помічниками директорів по найму заводів 
№ 183, № 135, № 48, № 193 та завідувачами спеціальних частин підприємств енерге-
тики та водогону у дводенний термін повинні були «проробити весь особовий склад 
цих підприємств з метою виявлення осіб, які підлягають негайному арешту».

До 20 серпня співробітники УНКвС мали скласти оперативні довідки на встанов-
лених по місту осіб, які підлягали арешту, та не гаючи часу приступити до операції. 
Начальнику 2-го відділу УДб Л. О. Чернову ставилося завдання «забезпечити пла-
номірне та ефективне проведення операції», а коменданту УНКвС А. п. зеленому 
та начальнику 3-го відділу й. б. Фішеру «забезпечити розміщення заарештованих 
по тюрмам і тюрподам». Крім того й. б. Фішер повинен був до 20 серпня розіслати 
всім районним відділкам НКвС директиву про порядок підготовки та проведення 
операції. водночас треба було переглянути списки заарештованих, які знаходилися 
на периферії. Найбільш серйозні заарештовані переводилися до Харкова.

6 ДА УвС ХО. Колекція документів. Наказ по УНКвС ХО № 612 від 19.08.1937.
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Для проведення операції область було розбито на сім кущів: Харківський (об’єд-
нував 19 районів) — керівник Л. й. Рейхман, полтавський (15 районів) — керівник 
й. б. Фішер, Сумський (12 районів) — керівник А. М. Симхович, Ізюмський (6 ра-
йонів) — керівник заступник начальника 3-го відділу капітан державної безпеки 
Д. І. Торнуєв, Кременчуцький (12 районів) — керівник Д. М. Медведєв, Лубенський 
(18 районів) — керівник заступник начальника 5-го відділу старший лейтенант дер-
жавної безпеки О. Д. Тишковський, Куп’янський (6 районів) — керівник помічник 
начальника УНКвС капітан державної безпеки Я. А. пан.

заарештовані по польській операції особи розміщувалися в Харкові, полтаві, Су-
мах, Кременчуці, Куп’янську, Лубнах, Ізюмі. писарєв 21 серпня мав провести наради 
всіх начальників особливих органів. при виїзді на місця Фішер мав забезпечити ви-
конання наказу наркома «про вербування надійної агентури по полякам».

Для проведення слідства у справах поляків зі співробітників 3-го відділу УДб 
УНКвС була створена спеціальна слідча група, до якої увійшли: начальник 2-го від-
ділку старший лейтенант державної безпеки п. й. барбаров; начальник 8-го відділку 
лейтенант державної безпеки Р. Н. Айзенберг; начальник 9-го відділку лейтенант 
державної безпеки б. й. Колкер; помічник начальника відділку Ейдук; оперуповно-
важені: молодший лейтенант державної безпеки І. М. Янкелович, сержант державної 
безпеки Л. Г. Добровольський, молодший лейтенант держбезпеки п. Т. павлюк, 
молодший лейтенант держбезпеки М. б. Дондиш, лейтенант державної безпеки 
І. І. Демченко та прикомандировані: Александров, бромберг, Дударевич, Емільєв, 
Кольцов, половецький, Скралівецький, Чижов.

відповідно до цього наказу Л. й. Рейхмана начальники відділів УДб отримали 
спеціальні завдання:

— й. б. Фішер із числа мобілізованих особливих-обліковців мав створити групу 
для пророблення облікових матеріалів по поляках в обкомі Кп(б)У, міському та ра-
йонних парткомах Кп(б)У, партколегії Комісії партійного контролю, обкомі МОпРа, 
Іноземному бюро, облпрофради, історико-партійному архіві та Архіві революції, ар-
хіві польської секції ЦК і губернського комітету, матеріалах польського клубу, поль-
ської школи;

— т. в. о. начальника 9-го (спеціального) відділку УДб Кравченко — перевірити 
всі матеріали на спеціальних робітників, службовців зв’язку та радіолюбителів для ви-
явлення осіб, які підлягають арешту;

— начальник 8-го відділку технік-інтендант І рангу М. Д. Шошин — почати роз-
робляти архівні справи по полякам;

— Л. О. Чернов — негайно приступити для пророблення всіх архівних матеріалів 
для виявлення осіб, що підлягають арешту;

— Симхович повинен був передати всі матеріали у справі поляків Фішеру;
— Фішер і Симхович мали надати в ДТв ГУДб НКвС південної залізниці всі 

матеріали у справі поляків на транспорті;
— начальник відділу місць ув’язнення М. І. воєвода повинен був поставити 

на облік «усіх засуджених за шпигунство, з тим, щоб реалізувати матеріали по них 
у відповідності до директиви наркома»;

— Фішер, Симхович, писарєв і Леопольд мали визначити з числа заарештованих 
«контингент, здатний дати розгортання слідства по виявленню діяльності польських 
розвідувальних органів і контрреволюційних формувань, негайно приступити до ак-
тивної їхньої слідчої розробки під цим кутом зору» 7.

Кількісні виміри «польської операції» за період з червня по 5 листопада 1937 ро-
ку в Харківській області виглядали таким чином: «ліквідовано 24 різного напрямку 

7 ДА УвС ХО, ф. 48, оп. 1, спр. 1, т. 5, арк. 120.
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контрреволюційних організацій, 64 резидентури, закладені польськими розвідуваль-
ними органами, 23 з яких безпосередньо були пов’язані з польським консульством. 
всього заарештовано 1913 осіб. з них зізналося 676. з числа заарештованих: перебіж-
чиків — 377; політемігрантів — 95; спецпереселенців — 517, консульських зв’язків — 
288; дезертирів польської армії — 56; військовополонених — 45, галичан — 26; рее-
мігрантів — 39; колишніх розвідуправлінців та агентів ІНО — 14; колишніх членів 
ппС— 9, колишніх контрабандистів — 12; колишніх легіонерів — 12».

Співробітниками 3-го відділу УДб упродовж літа та осені 1937 року була викрита 
шпигунсько-диверсійна та терористична організація «пОв», яка нібито діяла «під 
прикриттям» польського клубу в місті Харкові. У ході слідства «вдалося» з’ясувати, 
що на чолі організації стояли колишній голова правління польського клубу та заві-
дувач польсектору Університету ім. Артема Антон Іванович Громицький і колишній 
директор польського клубу в Харкові Я. Ф. Одинецький. Кадри організації в осно-
вному комплектувалися за рахунок вихідців з польщі та місцевих жителів поляків, які 
були членами польського клубу. Організація мала своїх представників на заводах міста 
Харкова — ХЕТз, «Серп і Молот», «Красная нить», «Красный октябрь». ватажки ан-
тирадянського угруповання планували використати для бойових цілей гвинтівки, що 
знаходилися у стрілецькому гуртку польського клубу. зібраних доказів виявилось до-
статньо для місцевої влади (з 50 заарештованих 47 зізналося в злочинах) для ліквідації 
польського клубу в обласному центрі.

У вересні 1937 року «стараннями» чекістів «знешкоджено» польську повстанську 
організацію в балаклійському районі Харківської області на чолі з Дашковим-Орлов-
ським, фігурантами якої було 50 осіб, 20 з них — відразу  заарештували. завдяки 
«оперативно-розшуковим діям» за звітний період було викрито польську бойову те-
рористичну групу чисельністю 10 осіб на взуттєвій фабриці та на канатному заводі 
ім. петровського, повстанську організацію в Красноградському районі, шкідницькі 
осередки в радгоспах Харківщини, диверсійну групу в складі чотирьох осіб на заводі 
«Світло шахтаря», контрреволюційну організацію, створену настоятелем харківсько-
го костелу Л. Гашинським (усього 19 осіб), шпигунів на теплоцентралі м. Харкова, 
розкрито та ліквідовано одинаків-агентів польської розвідки в кількості 181 людей, 
агентів та інформаторів польського консульства — 102 особи 8.

Однак на початку листопада 1937 року Л. й. Рейхман заявив підлеглим, що райо-
ни області все одно слабо очищені від польських контрреволюційних формувань і на-
казав до 1 грудня завдати по них нищівного удару. Начальник 2-го відділку 3-го від-
ділу УДб УНКвС, старший лейтенант державної безпеки п. й. барбаров відповідно 
до цього наказу склав план операції та накидав контрольні цифри на арешт по кожно-
му з районів. Начальник 8-го відділку 3-го відділу УДб УНКвС лейтенант державної 
безпеки Р. Н. Айзенберг був направлений «для викриття та розгрому організованого 
польського підпілля» в Сахновщинський район, де проживало кілька сотень поль-
ських родин, висланих 1935 року сюди з прикордонної смуги. про специфіку прове-
дення цієї операції він пізніше розповів так: «за розпорядженням Рейхмана операція 
повинна була закінчитися за 8 днів. Мені за контрольними цифрами барбарова слід 
було заарештувати 80 чоловік — виключно поляків-спецпереселенців. підставою 
до арешту повинно було служити окрім прямих даних про їхню контрреволюційну  
діяльність:

1. Дані про контрабандну діяльність. 2. приналежність до клерикальних кіл. 3. На-
явність родичів, які нелегально пішли закордон. 4. Участь у «волинках» 1930—1931 рр. 
5. Участь у бандах.

8 ГДА Сб України, ф. 16, оп. 30, спр. 107, арк. 44—58.
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за вказівкою барбарова (це була за-
гальна вказівка для всіх керівників груп) 
я був зобов’язаний щоденно направляти 
10 справ з арештованими. при слідчій 
групі у 3-му відділі була створена гру-
па з 2-х оперативних робітників, до яких 
надходили ці справи, і вони вирішували, 
що з ними робити: направляти в район 
для дослідування, направляти у відділок 
для подальшого розгортання, або помі-
щати в альбом. У районі я заарештував 
76 чоловік. Слідча група складалася з ме-
не, т. в. о. начальника райвідділу НКвС 
сержанта державної безпеки Г. в. Мойсе-
єнка та оперуповноваженого особливого 
відділу Корнєєва. На підготовку операції 
та закінчення її знадобилася одна до-
ба. Таким чином, 7 днів було на слід-
ство. На кожного арештованого слідчий 
мав у середньому 4—6 годин. з чис-
ла 76 ареш тованих була викрита група 
«пОв», по якій пройшло 14—16 чоловік. 
Кожний з заарештованих перекривався 3—6 свідченнями, деякі мали від 2 до 5 очних 
ставок. Інші пройшли як одинаки по контрреволюційній агітації, з яких до 70 % зі-
знавалися. всі вони підкріплювалися двома-трьома свідками. Свідків допитував мілі-
цейський апарат (оперуповноважені, начальник паспортного відділу і двоє найбільш 
досвідчених дільничних інспекторів). Чи міг я за такий короткий проміжок часу до-
сягти більших результатів?» 9.

Останнє речення звучить як обурення людини, яку в чомусь несправедливо зви-
нуватили. І справді, це відповідь Р. Н. Айзенберга на звинувачення у розвалі опера-
тивної роботи, які йому висунули наступного року: «Айзенберг, замість енергійної 
ділової роботи по виявленню та ліквідації організованого підпілля, штучно створив 
серед співробітників оперативної групи атмосферу галасу, нервозності, паніки, не 
розгорнув операції і спрямував слідство не по лінії викриття організованих шпигун-
сько-повстанських формувань, а досяг лише визнання обвинуваченими проведення 
антирадянської агітації та шкідництва у колгоспі, оформляючи справи як поодинокі. 
Між тим, через деякий час у цьому ж Сахновщинському районі міжрайопергрупою 
під керівництвом оперуповноваженого 3-го відділу тов. Дондиша проведена масова 
операція і був викритий ряд шпигунсько-повстанських формувань». Якими методами 
М. б. Дондиш досяг «прориву» у слідстві у справі поляків можна лише здогадуватися. 
зате достеменно відомо, що він, як начальник оперативно-слідчої групи в Красно-
граді, давав вказівки старостам камер шляхом відповідної «обробки» заарештованих, 
добиватися від них визнання своєї вини. Крім того, М. б. Дондиш займався фаль-
сифікацією слідчих матеріалів, підробляв підписи обвинувачених, фабрикував про-
токоли допитів свідків. Інший оперуповноважений 3-го відділу в. Н. Скралівецький, 
працюючи начальником Люботинської міжрайонної оперативної групи, арештував 
4 колгоспників, на яких не було жодного матеріалу та шляхом биття дістав від них 
дані про неіснуючу контрреволюційну організацію 10.

9 ДА УСбУ ХО, спр. 023528, арк. 153, 154.
10 ДА УСбУ ХО, спр. 014022, арк. 303, 304.

Свідчення лейтенанта державної безпеки Р. Н. Айзен -
берга про «польську операцію». Лèñòîïàä 
1937 ðîêó 
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завдяки цинічним методам роботи органів держбезпеки у виявленні «ворогів на-
роду», «технології» слідства, масштабності фальсифікації справ показники у виконан-
ні «польської операції» наприкінці року (листопад, грудень 1937 р.) значно випере-
джали результати боротьби з польською контрреволюцією упродовж червня — жовтня 
1937 року. Якщо кількість заарештованих по «польській лінії» на 5 листопада 1937 ро-
ку складала 1913 осіб, то згідно з довідкою про оперативну роботу УДб Харківського 
обласного управління НКвС УРСР на 1 січня 1938 року загальне число звинувачених 
«в польській контрреволюції та шпигунстві» становило 3492 особи 11.

Розгортаючи «польську» та «німецьку» операції, 3 відділ УДб УНКвС вважав 
за потрібне нанести невідкладний удар по так званих галичанах. Агентурні справи 
«Квартет» та «прага», арешти 247 осіб на території Харківщини мали наочно довес-
ти зв’язок галицьких емігрантів, які осіли в УРСР, з празьким центром УвО—ОУН, 
чеською, польською та німецькою розвідками 12.

подібно до «польської» в другій половині 1937 року на Харківщині було розпочато 
«румунську операцію» (арешту підлягали перебіжчики та емігранти з Румунії). Усього 
в рамках операції на кінець 1937 року було заарештовано 92 особи, нібито причетних 
до «румунської контрреволюції та шпіонажу» на території Харківської області 13.

На початку жовтня 1937 року на Харківщині стала реалізовуватися чекістська 
операція, обумовлена «Оперативним наказом народного комісара внутрішніх справ 
СРСР № 00593» від 20 вересня 1937 року щодо репресування так званих «харбінців» — 
колишніх службовців Китайсько-східної залізниці та реемігрантів Манчжоу-Го, що 
осіли на залізничному транспорті та в промисловості Союзу». передусім підлягали 
арешту «харбінці» викриті та запідозрені у терористичній, диверсійній, шпигунській 
та шкідницькій діяльності та співпраці з японською розвідкою. На основі агентурних 
справ «поверненці», «Справа Мацкевича» та інших на Харківщині на початок листо-
пада 1937 року було викрито 1 шпигунсько-диверсійну організацію, резидентур — 9, 
шпигунів-одинаків — 24, диверсантів — 19, заарештовано 98 осіб (з них так званих 
«харбінців» —58), причетних до японських спецслужб 14.

Меморандум НКвС СРСР № 49990 від 30 листопада 1937 року націлював харків-
ських чекістів на ліквідацію діяльності латвійської розвідки та розгром націоналістич-
ної та антирадянської діяльності латишів. внаслідок зачистки підприємств оборонного 
значення, всіх видів транспорту, відділів наркоматів та державних установ, колгоспів, 
радгоспів, населених пунктів Харківської області від політемігрантів, перебіжчиків 
з Латвії, латвійських підданих, учасників латвійських клубів за ґратами опинилось 
295 осіб, звинувачених у «латвійській контрреволюційній діяльності та шпигунстві» 15.

поштотелеграма за підписом наркома внутрішніх справ СРСР М. єжова від 
11 грудня 1937 року з викладом наказу № 50215 стала поштовхом до розгортання 
в Харківській області так званої «грецької операції». про специфіку роботи УНКвС 
Харківської області по «нейтралізації грецької розвідки» та заходи по «виявленню 
осіб грецької національності, які проводять активну антирадянську націоналістичну 
діяльність», дізнаємось зі свідчень начальника 8-го відділку, лейтенанта державної 
безпеки Р. Н. Айзенберга: «На початку операції по грецькій контрреволюції (15 груд-
ня 1937 р. — Аâò.) я був перекинутий сюди згідно до наказу керівництва через 
вкрай незадовільну підготовку до цієї операції. Коли я приступив до цієї роботи, 
я змушений був створити облік по грекам. Добував матеріали в архіві на спекулянтів 

11 ДА УСбУ ХО, спр. 014022, арк. 27, 44.
12 Там само, арк. 68.
13 Там само, арк. 27.
14 Там само, арк. 83.
15 Там само, арк. 27.
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та антирадянський елемент... підняв архівні матеріали на греків в обліково-статис-
тичному відділі... по грецькій операції в той час працювали Глєбов, я — Айзенберг, 
пташинський, Корнєв і ще один оперуповноважений Особливого відділу, прізвище 
якого не пам’ятаю. Т.в.о. начальника відділку з різного шпигунства Резніков був усу-
нутий від роботи. У мене були арештовані Ашла, Ялі, Геаргало, Мілич, потім ще два 
арештованих, які проходили по груповій справі з Ялі та Ашла, і ще 3 або 2 арешто-
ваних. всього по грецькій операції я працював близько 3-х тижнів. за цей проміжок 
часу основними арештованими були Ялі та Ашла, які у мене зізналися. Ялі я допиту-
вав разом з Торнуєвим. На вимогу Києва Ялі був туди відправлений для розгортання 
справи на Маріупольщині. Із окремих заарештованих у мене лише двоє були направ-
лені на особливу нараду, інші зізналися в контрреволюційній шпигунській націона-
лістичній діяльності» 16. загальний показник репресій на 1 січня 1938 року щодо цієї 
національної групи на Харківщині склав 70 осіб.

відповідно до телеграми НКвС УРСР від 20 грудня 1937 року № 83921 на Хар-
ківщині було розгорнуто операцію щодо сіоністів, спрямовану проти єврейських 
активістів. прикметно, що розшукувати сіоністів, які стали на шлях англійського 
шпигунства 17. Управлінню НКвС по Харківській області допомагали з Києва. Так, 
у лютому 1938 року до Харкова надійшов наказ, затверджений заступником наркома 
внутрішніх справ УРСР, старшим майором держбезпеки О. п. Радзивіловським, про 
арешт «учасника антирадянської організації сіоністів» оперуповноваженого 4-го від-
ділу, молодшого лейтенанта держбезпеки з. б. бабушкіна. Це було повною несподі-
ванкою для начальника 4-го відділу УДб УНКвС Абрама Симховича, який вважав 
останнього одним з найкращих своїх співробітників та доручав йому вести важливих 
арештантів. У колишньому комсомольському працівникові, який відзначався осо-
бливою жорстокістю у ставленні до ув’язнених, ніхто не зміг розпізнати «прихованого 
ворога народу» 18.

попередні результати оперативної роботи 3-го відділу УДб УНКвС Харківської 
області з виконання «національних операцій», «очищення заводів від диверсійно-
шкідницького та контрреволюційного елемента в промисловості» було підбито на по-
чаток листопада 1937 року. підлеглими й. б. Фішера на 5 листопада 1937 року було 
заарештовано 3024 особи. Атмосферу, яка царювала серед співробітників в момент 
проведення згаданих масових операцій, описав начальник 3-го відділу УДб й. б. Фі-
шер: «Культивувалося нелюдське відношення до арештованих (карцер, наручники 
та інші методи впливу). Цілком ігнорувався один із принципів соціалістичної за-
конності — презумпція невинуватості. єдиним цінним доказом обвинувачення стало 
зізнання арештованого і для цієї мети рекомендувалося застосовувати всілякі засоби 
фізичного впливу... потім надійшла директива про проведення арештів серед насе-
лення польської національності та про засудження визнаних винними в особливому 
порядку. А саме: шляхом подання списку безпосередньо в НКвС УРСР з даними, що 
характеризують кожну особу та стислим викладенням суті обвинувачення. На підставі 
цих списків там вирішувалося питання про розстріл (перша категорія) або ув’язнення 
в табір терміном на 10 років (друга категорія). після розгляду цих списків з НКвС 
СРСР в УНКвС надходили вказівки за підписом наркома внутрішніх справ і гене-
рального прокурора СРСР про виконання цих вироків.

потім ця ж директива була поширена на арештованих з числа грецької, німецької, 
болгарської національностей... Для проведення арештів та здійснення слідства по всіх 
цих категоріях справ давалися вельми обмежені терміни. була встановлена телеграфна 

16 ДА УСбУ ХО, спр. 01893, арк. 1.
17 Там само, спр. 01114. т. 2, арк. 239.
18 Там само, спр. 014022, арк. 23, 24.
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звітність перед центром про кількість арештованих, завершених і розглянутих спра-
вах, засуджених та мірах покарання. згідно до цих вказівок на місцях були проведені 
масові арешти по всім оперативним матеріалам, які були у наявності, та даним, що 
надходили з НКвС СРСР, НКвС УРСР та інших областей, матеріалам із парторгані-
зацій (виключених з партії по політичним мотивам), заявам і повідомленням громадян 
та іншим матеріалам.

До слідства притягалися майже поголовно всі працівники апарату, причому не 
лише малокваліфіковані працівники, але й часто безграмотні як політично, так і за-
гальноосвітньо. зрозуміло, що часу для ретельної перевірки цих матеріалів не було. 
Достатнім було або «зізнання обвинуваченого» або неперевірені свідчення інших об-
винувачених або свідків. Масовість та швидкість такої роботи позбавляли можливості 
виявити самі безглузді та сміховинні обвинувачення. працівники, які займалися до-
питами обвинувачених, були добре ознайомлені про застосування в НКвС СРСР, 
НКвС УРСР методів «отримання» зізнань обвинувачених... Якість і кваліфікація 
того чи іншого працівника оцінювалася за кількістю отриманих ним «зізнань» або 
значення (положення) особи, яка зізналася, в партійно-радянському керівництві. Це 
служило мірилом для нагородження таких працівників» 19.

У ході чистки серед національних груп широко використовувався так званий «аль-
бомний» розгляд справ (списки, зшиті в альбоми). за існуючим на той час у 3-му від-
ділі УДб УНКвС порядку альбомні довідки складалися як слідчими, які безпосередньо 
вели справу арештованого, так і спеціально виділеними оперативними працівниками. 
поряд з цим практикувалося складання цими ж співробітниками довідок від імені 
слідчих, і вже потім ці довідки надавались слідчому. Крім слідчого довідка повинна 
була затверджуватися начальниками відділку та відділу, а затверджувалася начальни-
ком УНКвС і обласним прокурором. Але часто альбомні довідки підписували лише 
Л. й. Рейхман і т. в. о. обласного прокурора М. в. Леонов. Останній у 1939 році по-
казав, що підписуючи альбомну довідку, він з матеріалами справи не знайомився, бо 
доводилося підписувати велику кількість альбомних довідок і він фізично не зміг би 
перевірити матеріали по них. все, що було написано у довідці, М. в. Леонов приймав 
на віру, хоча був зобов’язаний ознайомитися з матеріалами справи та забезпечити 
сувору відповідність фактичних даних справі. Робити прокурор це мусив ще і тому, 
що він добре знав, що довідки по цих справах у НКвС СРСР відправлятися не бу-
дуть і доля обвинуваченого буде вирішена ним особисто 20. Так само чинив і ще один 
т. в. о. обласного прокурора бондар, який згодом зізнався, що «матеріали справи не 
читав», оскільки «був перевантажений по роботі та довірився працівникам НКвС» 21. 
більш принциповими виявилися співробітники прокуратури ХвО, які намагалися 
чинити хоч якийсь опір «єжовському свавіллю», за що і поплатилися. під особистим 
керівництвом Л. І. Рейхмана та помічника начальника особливого відділу ХвО стар-
шого лейтенанта п. з. примакова швидко було сфабриковано «змову серед право-
охоронних органів ХвО». були заарештовані та розстріляні військовий прокурор ХвО 
бригвійськюрист К. І. Романовський, його помічник бригвійськюрист М. І. Ставиць-
кий, М. й. Ситніков, Ф. в. Мошков 22.

проведення «національних операцій» НКвС поєднувало з боротьбою з колишніми 
політичними опонентами радянської влади. внаслідок «оперативного удару» по білій 
контрреволюції (агентурні справи «Інкасатори», «Мартовець-капітан», справа «Техні-
ки») за ґратами у період з червня по грудень 1937 року опинилося 145 осіб. важлива 

19 ДА УСбУ Одеської області, спр. 25468-Фп, т. 2, арк. 102—104.
20 Там само, спр. 023528, арк. 22—24.
21 Там само, арк. 27.
22 Ïàâлîâ, Ì. Ï. процессы и судьбы: воспоминания военного прокурора. — К., 1992. — С. 267, 268.
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роль у ліквідації залишків колишніх ан-
тирадянських політичних партій, «укра-
їнських націоналістів», «церковників» 
надавалася 4-му (секретно-політичному) 
відділу УДб УНКвС Харківської області, 
який на 1937 рік складався з восьми від-
ділків: перший — розробляв правотроць-
кістів; другий — антирадянські політичні 
партії; третій — українську контррево-
люцію; четвертий — радгоспи; п’ятий — 
село; шостий — вузи; сьомий — церкви 
та секти; восьмий проводив оперативний 
облік.

Новопризначений на початку серп-
ня 1937 року керівник 4-го відділу УДб 
Абрам Симхович та його заступник Федір 
Федоров-берков і запровадили у своєму 
підрозділі систематичне побиття зааре-
штованих. Як свідчать архівні документи 
очільники секретно-політичного відділу 
регулярно влаштовували так звані «авра-
ли», під час яких давали слідчим завдан-
ня протягом доби закінчити певну кіль-
кість справ на розгляд особливої трійки, 
а щоденний план відділу складав від 50 
до 100 завершених справ. Для виконання 
цих «авральних планів» керівництво виді-
ляло спеціальну бригаду, члени і (найчас-
тіше це були І. С. Друшляк, М. С. Горо-
ховський, б. М. Каменєв) ходили по ка-
бінетах слідчих та швидко отримували свідчення від «упертих» в’язнів. Корегуванням 
вигаданих протоколів займався С. І. Гольштейн 23.

«Стахановцем» у розкритті злочинів проти радянської влади був співробітник 4-го 
відділу УДб Іван Друшляк. він щоденно отримував від заарештованих 8—10 «щи-
росердних зізнань», тому під час численних оперативних нарад керівники відділу 
завжди ставили його за приклад іншим. Співробітники добре знали секрет «вироб-
ничих успіхів» свого колеги. Один з них, Я. ю. Ротштейн згодом згадував: «Друш-
ляком завжди застосовувалися однакові заходи фізичного впливу. він ставав у позу 
боксера і бив кулаком у живіт, плював у обличчя, бив по шиї ребром долоні, від 
чого заарештований падав. брав за груди та бив головою об стіну. Друшляк мав 
звичку заходити до інших слідчих на допит з товстою дубовою палицею, названу 
ним «Рандо», та вибивати з їхніх «підопічних» зізнання. він буквально знущався над 
заарештованими. бив їх руками, ногами, палицею, плював в обличчя, ламав на їх 
спинах стільці, через що обвинувачених із його кабінету виносили, всіх заарештова-
них, які не зізнавалися, доручали для «розколу» Друшляку, і він від усіх отримував  
свідчення».

Іван Друшляк був не єдиним порушником соціалістичної законності в 4-му відділі 
УДб УНКвС Харківської області. Оперуповноважений, молодший лейтенант держав-
ної безпеки в. Р. Липко багатьох заарештованих навіть не допитував, а від їхнього 

23 ДА УСбУ ХО, спр. 08839, арк. 86, 87.

Довідка про матеріали архівної справи, що 
знаходилась на зберіганні в УАО КДб СРСР, 
за 1919 рік на  в. є. Акаловську, члена партії ЛСР
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імені вигадував щиросердні зізнання та фальсифікував протоколи допитів. Сфабрико-
вані документи Липко сам підписував, підробляв підписи обвинувачених, не оголо-
шував заарештованим обвинувачення, а відразу направляв справи на судову трійку.

Сприяв правовій вакханалії і сам очільник харківських чекістів Лев Рейхман. 
На оперативних нарадах Л. й. Рейхман постійно наголошував, що партійне керів-
ництво вимагає від чекістів «змусити всіма засобами ворога роззброїтися», і осо-
бисто показував як це робиться. Оперуповноважений І. С. Друшляк пізніше свідчив: 
«Я допитував завідувача сільськогосподарським відділом Харківського обкому партії 
Сазонова. Сидів з ним майже добу. Не зізнається. заходить Рейхман, якому я доповів, 
що Сазонов свідчень давати не бажає. Рейхман з ним поговорив, а потім питає: «Слу-
хайте, Сазонов, вам коли-небудь морду до крові били? — Той відповідає, що ні.— Так 
я вам зараз наб’ю»,— сказав Рейхман і почав його бити» 24.

Дехто із заарештованих не витримував нелюдських катувань і йшов на відчайдуш-
ний вчинок. Факти свідчать, що 8 серпня 1937 року начальник оперативного пункту 
Транспортного відділу УДб НКвС станції Куп’янськ лейтенант державної безпеки 
І. Н. Онипко отримав від одного заарештованого зізнання у контрреволюційній 
шпигунській діяльності. після цього нещасний був виведений у коридор, де лишався 
багато часу без нагляду. Це дало йому змогу проникнути до туалету на другому поверсі 
та повіситися. покарання за смерть ув’язненого для лейтенанта Онипка було визна-
чено лише у 15 діб арешту 25.

втім працювати в умовах беззаконня могли далеко не всі чекісти. 26 серпня 
1937 року відряджений для проведення масової операції до Малоданилівської сіль-
ради начальник відділку 4-го відділу УНКвС старший лейтенант державної безпеки 
Михайло петрович Іванов, побачивши на власні очі як проводяться масові операції, 
вдався до самогубства.

Фатальний вчинок Михайла Іванова мав би послужити предметом серйозного 
службового розслідування щодо негативних проявів у роботі правоохоронних органів. 
Однак основна увага колег Михайла Іванова з 4-го відділу УДб була націлена на роз-
гром «ворожого контрреволюційного кубла» на Харківщині. Наслідки інформаційно-
статистичної підготовчої роботи, проведеної у попередні роки, далися взнаки під час 
нанесення «оперативного удару по українським націоналістам». Уважно вивчаючи 
«партійно-політичне минуле» жителів області, співробітники 4-го відділу УДб ви-
явили: боротьбистів — 179; членів УпСР — 79; пСР — 12; УКп — 14; КпзУ — 1; 
УСДРп —11; СвУ — 13; УвО — 10, членів УНЦ — 20; петлюрівців — 92; гетьман-
ців — 65; політбандитів — 143; поліцейських — 4; колишніх білих — 76; колишніх 
офіцерів — 13; колишніх членів Кп(б)У — 49. Серед заарештованих: директорів 
трестів — 3; директорів підприємств — 3; директорів МТС — 1; керівників торговель-
них організацій — 7; голів РНК — 2, літераторів — 8; наукових співробітників — 19; 
викладачів — 35. загальна кількість репресованих 1272 особи мала наочно довести 
існування в області «блоку українських націоналістичних партій, очолюваних бороть-
бистами за участі УпСР, УпСД, УКп, а в ряді випадків змикання з право-троцькіс-
тами, право-есерами та монархічним елементом». У серпні 1937 року співробітникам 
секретно-політичного відділу вдалося виявити глибоко законспіровану обласну ор-
ганізацію боротьбистів, керівниками якої були письменник Лазорський, колишній 
член колегії наркомпросу — Лиханський, директор «Облплодоовоч» запорожчен-
ко та інші колишні члени партії боротьбистів. збіглася за часом операція чекістів 
по ліквідації куркульсько-есерівського підпілля на території балаклійського та пет-
ровського районів Харківської області. У ході слідства з’ясувалося, що представники 

24 Ïàâлîâ Ì. Ï. процессы и судьбы: воспоминания военного прокурора. — К., 1992. — С. 104—109.
25 ДА УвС ХО. Колекція документів. Наказ по УНКвС ХО № 611 від 19.08.1937.
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Української партії соціалістів-революціо-
нерів таємно залучали до антирадянської 
організації колишніх червоних партизан, 
маючи на меті використати їх в якості 
командирів бойових повстанських груп. 
звинувачення у справі було висунуто  
65 особам.

Сьомий відділок 4-го відділу УДб 
УНКвС Харківської області, відповідаль-
ний за оперативну роботу серед «цер-
ковників та сектантів», розробляючи 
агентурну справу «Хамелеони» (обнов-
ленці), «став на заваді» харківській цер-
ковно-монархічній організації (входило 
76 осіб), яка розглядала питання підго-
товки вбивства й. Сталіна. за другу по-
ловину 1937 року по лінії «церковників 
та сектантів» у Харківській області було 
заарештовано 1043 особи.

Результатом роботи першого відділку 
секретно-політичного відділу у другій по-
ловині 1937 року було виявлення право-
троцькістської організації, яка провадила 
підривну діяльність в партійно-радян-
ському апараті, торговельних установах, 
аграрному секторі. Наведемо для прикла-
ду розподіл репресованих в партійному 
апараті Харківської області:

Посади в ïартійномó аïараті троцькістів Правих

перші секретарі обкому — 1

перші завідувачі відділу обкому 2 10

перші інструктори обкому 1 16

Секретарі міськкомів 9 4

перші інструктори міськкомів 2 11

перші секретарі райпарткомів 2 9

Секретарі парткомітетів 2 16

Редактори та працівники редакцій 6 2

Особисто керував погромом Харківської обласної парторганізації перший секре-
тар Харківського обкому Кп(б)У М. Ф. Гікало. виступаючи на зібранні міського 
партактиву 21 вересня 1937 року, він заявив присутнім, що «єжов — це людина зі ста-
левою рукою, людина з величезною волею, людина прозорлива, сталінський учень. 
Нашим органам НКвС потрібно надати всіляку допомогу. по мірі сил ми здійснюємо 
цю допомогу по лінії і обкому і міськкому, але кожний комуніст повинен допомагати. 
Спитайте т. Рейхмана, скільки сигналів йде, але роботи величезна кількість! Лише 
величезною допомогою з нашої сторони можна зараз ліквідувати ворогів» 26 («сталеву 

26 ДАХО, ф. 69, оп. 1, спр. 274, арк. 259.

Обвинувальний висновок у справі «члена троць-
кістсько-зинов’євського терористичного центру» 
М. б. Дубовицького. 30 гðóäíÿ 1937 ðîêó
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єжовську руку» вождь харківських більшовиків дуже скоро відчує на собі: 11 жовтня 
1937 року його заарештують, а 25 квітня 1938 року засудять на смерть і розстріля-
ють — Аâò.)

Таким чином спільними зусиллями органів держбезпеки та партійної верхівки 
у різних управлінських структурах Харківської області вдалося виявити 350 прихо-
ваних «право-троцькістів». Усього за напрямками діяльності 4 відділу УДб УНКвС 
на першу декаду листопада 1937 року було заарештовано 2706 «ворогів народу».

пошуком учасників «військово-троцькістської організації на чолі з Маршалом 
СРСР М. Тухачевським» переймався Особливий відділ Харківського військового 
округу. Наприкінці серпня 1937 року харківські чекісти висунули звинувачення 
у «військовій змові» командувачу військами Харківського військового округу, члену 
військової ради при наркоматі оборони СРСР, командарму ІІ рангу Івану Дубово-
му; його заступнику, комкору Семену Туровському; начальнику штабу ХвО петру 
Соколову-Соколовському; начальнику політуправління ХвО, армійському комісару 
ІІ рангу Сергію Кожевнікову; заступнику начальника політуправління ХвО Миколі 
Савку. виконуючи директиву зверху по «чистці в армії», співробітниками особливого 
відділу в частинах Харківського гарнізону у другій половині 1937 року було заарешто-
вано 442 особи (із загальної кількості затриманих: по військово-фашистській змові — 
224 особи; шпигунській діяльності — 128; контрреволюційна діяльність — 90).

До репресивної кампанії у лавах РСЧА долучилися також новопризначений 
у серпні 1937 року командуючий військами ХвО Семен Тимошенко та член військо-
вої ради ХвО, бригадний комісар Костянтин Озолін. Наприкінці листопада 1937 року 
С. К. Тимошенко та К. І. Озолін звітували перед керівництвом про те, що з Харків-
ського військового округу було звільнено 1113 осіб 27. Незважаючи на активну участь 
у чистці партійної організації ХвО, уникнути репресій особисто Костянтину Озоліну, 
так і не вдалося. Кавалера двох Орденів Червоного прапора 28 листопада 1937 ро-
ку було заарештовано і покарано на смерть як «ворога народу» на початку серпня 
1938 року.

велика кількість заарештованих (упродовж другого півріччя 1937 року за ґратами 
опинилося 18 061 особа) змушувала виконуючого обов’язки начальника УНКвС Хар-
ківської області Л. й. Рейхмана категорично вимагати від співробітників «щоденного 
закінчення щонайбільшої кількості справ та скорішого направлення їх на позасудо-
вий розгляд» 28. У період з червня по грудень 1937 року за кримінальними справами, 
порушеними органами держбезпеки Харківщини, було засуджено 13047 громадян.

Слід відзначити, що у 1937 році лише судовою трійкою по Харківській області 
було розглянуто справ на 9850 осіб, 3450 з яких були страчені 29. Утім розстрілювали 
і за постановами інших судових органів. Так, у період з 9 серпня 1937 року по 11 бе-
резня 1938-го на єврейському цвинтарі м. Харкова було таємно поховано 6865 трупів 
розстріляних громадян. Хроніка людиновбиства у другій половині 1937 року виглядає 
таким чином: у серпні поховано 348 людей, у вересні — 747, у жовтні — 1102, у лис-
топаді — 963, у грудні — 1203. всього 4363 жертви 30.

приховану таємну розправу над «ворогами народу» органи держбезпеки іно-
ді поєднували з публічними формами залякування населення у вигляді відкритих 
показових процесів над винуватцями-ворогами. про те, які завдання стояли перед 
Л. й. Рейхманом і його відомством щодо нагнітання атмосфери страху і недовіри, 
можна судити з листа першого секретаря Харківського обкому Кп(б)У М. Ф. Гікала 

27 ДАХО, ф. 69, оп. 1, спр. 274, арк. 80.
28 ДА УСбУ ХО, спр. 023528, арк. 28.
29 Там само, спр. 08839, арк. 82.
30 Жàâîðîíêîâ Г. Тайна черной дороги // Московские новости. — 1990. — № 24.
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до й. в. Сталіна: «У виконання дирек-
тиви ЦК вКп(б) від 4-го серпня ц. р. 
про проведення у 2—3 районах відкритих 
процесів над шкідниками у сільському 
господарстві повідомляю, що за встанов-
леними слідчими органами матеріалами, 
особливо велике шкідництво в облас-
ті сільського господарства (шкідництво 
в області заготівель сільськогосподарської 
продукції, псування та шкідницький ре-
монт тракторів, комбайнів, а також в об-
ласті агротехнічної та насіннєвої справи) 
наявне у Куп’янському, золочівському 
та Миргородському районах. бюро об-
кому вирішило відкриті показові про-
цеси над ворогами народу — шкідни-
ками сільського господарства провести 
в Куп’янському, золочівському та Мир-
городському районах.

У Куп’янському районі за процесом 
проходять: Савкін — колишній секре-
тар райкому, учасник контрреволюцій-
ної організації правих; Ляшенко — ко-
лишній завідувач райземвідділу; Медвідь 
та поворота — колишні директори МТС 
Куп’янського району. підсудні у шкідни-
цтві зізналися. є свідки. У золочівсько-
му районі: Шалений — колишній голова 
райвиконкому, учасник контрреволюцій-
ної організації правих; Матіяш — колиш-
ній завідувач райземвідділу; Смирнов — 
колишній директор МТС; Ковальчук — 
колишній директор цукрового заводу; волошко — колишній голова колгоспу, есер; 
Учневий — колишній голова сільради, есер. підсудні у шкідництві зізналися, є також 
свідки <...>

по Куп’янському та золочівському районах справа слідством закінчиться 25 серп-
ня; процес у Куп’янську намічений 27, у золочеві — 29 серпня.

У кожний із вказаних районів обкомом надіслано комісії на чолі із відповідальним 
інструктором для допомоги слідчим судовим органам та найскорішої ліквідації наслід-
ків шкідництва. НКвС, облпрокуратурою, за рішенням обкому, виділено спеціальні 
групи для найбільш ретельного проведення слідства на місцях. Місцеві райгазети 
на час процесів зміцнюються спеціально відібраними працівниками з області для все-
бічного і повного висвітлення у районній та обласній пресі ходу процесів та широкої 
мобілізації колгоспників на ліквідацію наслідків шкідництва.

Головою виїзної сесії затверджений голова спецколегії Ленський. Державним 
обвинувачем затверджений заступник облпрокурора Леонов. На час проведення 
процесів від обкому у кожний із вказаних районів буде командировано члена бюро 
обкому» 31.

31 Шàïîâàл, Ю. ². Людина і система : штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. — К., 
1994. — С. 36—38.

постанова військового прокурора відділу Головної 
військової прокуратури майора юстиції Іванова 
про встановлення факту завербування в 1933 році 
Л. й. Рейхмана в антирадянську терористичну 
змовницьку організацію, що існувала в органах 
НКвС УРСР. 2 гðóäíÿ 1955 ðîêó, ì. Ìîñêâà



24 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

У другій половині 1937 року органами НКвС та партійним активом Харківської 
області було проведено 8 відкритих процесів (3 відкриті процеси були присвячені 
шкідництву в сільському господарстві, 3 — шкідництву в системі «заготзерно» та 2 — 
шкідництву в системі тваринництва), в яких було задіяні 52 обвинувачених.

Діяльність Л. й. Рейхмана по нейтралізації «антирадянських елементів» на Хар-
ківщині не лишалася непоміченою: 17 листопада йому було надано звання майора 
державної безпеки, 19 листопада політбюро ЦК Кп(б)У задовольнило клопотання 
Харківського обкому Кп(б)У про дозвіл кооптувати його до складу бюро обкому 
Кп(б)У 32, а 19 грудня Лев йосифович був нагороджений орденом Червоної зірки. 
Таку ж нагороду отримав і комендант УНКвС А. п. зелений 33 — під безпосереднім 
керівництвом якого проводилися розстріли засуджених. з нагоди XX річчя існування 
органів вЧК—ОДпУ—НКвС у грудні 1937 року «за зразкове виконання відповідаль-
них завдань уряду, активну боротьбу з контрреволюцією і охорону інтересів трудя-
щих» вУЦвК нагородив групу співробітників УНКвС Харківської області: золотим 
годинником — А. М. Симховича, бойовою зброєю — О. Д. Тишковського, цінним 
подарунком з грамотою — начальника сільськогосподарського відділку 4 відділу стар-
шого лейтенанта державної безпеки Г. С. Ідашкіна, молодшого лейтенанта державної 
безпеки А. І. замкова, начальника барвінківського райвідділу НКвС молодшого лей-
тенанта державної безпеки п. Г. Царицинського 34.

виявлення та покарання так званих ворогів народу продовжилися і в наступно-
му році. постанови політбюро ЦК вКп(б) від 31 січня 1938 року про продовження 
«куркульської операції» та пролонгацію до 15 квітня 1938 року чекістських заходів 
«по розгрому шпигунсько-диверсійних контингентів з числа поляків, латишів, німців, 
естонців, фінів, греків, іранців, харбінців, китайців, румун, болгар та македонців» 
за задумом сталінського керівництва мали посилити масові репресії та політичні пере-
слідування в країні Рад.

за таких обставин національні операції стали головним напрямком роботи Управ-
ління НКвС у Харківській області упродовж зими — весни 1938 року. На виконання 
телеграми наркома внутрішніх справ СРСР М. єжова стосовно ліквідації діяльності 
іранської розвідки на території Радянського Союзу від 29 січня 1938 року 35 про-
тягом лише першої декади лютого 1938 року Харківським обласним управлінням 
НКвС в обласному центрі була виявлена дашнацька контрреволюційна організація, 
пов’язана з закордонними центрами партії «Дашнак-Цутюн» у Франції та Ірані. Слід-
чі 4-го відділу УДб домоглися від заарештованого Абгаряна Григорія Михайловича, 
колишнього віце-консула дашнацького уряду, предстоятеля вірмено-григоріанської 
церкви в Україні, показів про існування під патронатом іранської розвідки дашна-
цьких комітетів у Харкові, Києві, ворошиловграді, Макієвці та інших містах України, 
які ставили за мету відновлення «незалежної вірменії» 36. «Напрацювання» харків-
ських чекістів стали основою для розгортання в масштабах України репресій проти 
вірмен, азербайджанців, іранських підданих 37.

відповідно до телеграми НКвС УРСР від 20 грудня 1937 року № 83921 було роз-
горнуто операцію по виявленню антирадянського сіоністського підпілля в Україні. 
під час проведення оперативно-розшукової діяльності по виявленню замаскованих 
«сіоністських гнізд» місцеві органи держбезпеки мали спиратися на інформацію 

32 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 441, арк. 64.
33 правда. — 1937. — 20 грудня.
34 вісті. — 1937. — 20 грудня.
35 ДА УСбУ ХО, спр. 01893, арк.2.
36 Там само.
37 ГДА СбУ, ф. 16, оп. 31, спр. 8 (1951 р.), арк. 21—23, 104, 105.
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про те, що в Україні з 1935 року поновлено діяльність об’єднаного центрального 
комітету нелегальних сіоністських організацій на базі ЦСп, «Дрор», «поалей-ціон», 
СТп, ЕвОСМ, «Гехолуц». На кінець березня 1938 року в Україні було заарештовано 
831 особу, звинувачених у співпраці з всесвітнім сіоністським об’єднанням «вельт-
фербанд», англійською та румунською розвідками. Філіал об’єднаної сіоністської ор-
ганізації стараннями чекістів було виявлено і в Харкові. завдяки енергійній «слідчій 
роботі» заарештовані Левін та Лам розповіли про існування Харківського об’єднаного 
сіоністського комітету в складі Елькановича, Шафрана та вольфа, які мали контакти 
з «керівниками «вельтфербарда» фашистськими лідерами жаботинським, Усишкіним 
та вейцманом». за ґратами опинився колишній міністр по єврейських справах у часи 
Директорії УНР пінхус Абрамович Красний, який визнав свою провину у створенні 
в 1926 році підпільної сіоністської організації в Харкові, до якої входили колишній 
працівник євсекції ЦК Кп(б) Ніколаєвський, колишній завідувач відділу преси ЦК 
Кп(б)У Нюренберг, керівник «Агро-Джойнта» Сударський, перекладач іноземної лі-
тератури на Харківському електромеханічному заводі Шафран 38.

5 березня 1938 року нарком внутрішніх справ УРСР О. Успенський, інформуючи 
Луб’янку про викриття болгарської контрреволюційної організації в Україні, детально 
зупинився на результатах «болгарської операції» на Харківщині: «в Харкові зааре-
штовані: політемігрант з болгарії Міцев Микола Серафимович, який показав, що 
пов’язаний з одним з керівників фашистської партії, офіцером розвідки в Софії — 
Кутенчовим, в 1932 році перекинутий в СРСР із завданням створити шпигунську 
резидентуру. в Харкові Міцев встановив зв’язок з націоналістичною організацією; 
політемігрант Радєєв — аспірант Марксо-Ленінського Інституту, що прибув неле-
гально з болгарії, показав, що входив до складу об’єднаного центра націоналістичної 
організації серед болгар, румун, греків, який проводив антирадянську роботу під при-
криттям балканського клуба в Харкові; керівники організації в Харкові Малчев (за-
арештований) та Дівіджеєв (встановлюється), які очолювали в минулому болгарську 
секцію ЦК Кп(б)У, концентрували у своїх руках всю шпигунську роботу, здійснюва-
ну учасниками організації. Ними були використані на потреби організації крупні суми 
грошей із фонду МОпРа.

заарештований баєв, робітник Харківського тракторного заводу показав, що 
в 1932 році він у групі восьми осіб був перекинутий болгарською розвідкою в Туреч-
чину, де вони оформили документа на виїзд в СРСР як «політемігранти» для шпи-
гунсько-диверсійної роботи. Керівник групи, резидент болгарської розвідки Арнаудов 
та прибулі з ним: Тодоров та піскарьов влаштувалися на роботу в Севастопольському 
суднобудівельному заводі, пасотієв — на Харківському електротурбогенераторному 
заводі, Радічев та Тімчев при сприянні ЦК МОпРу закріпилися в Москві. заарешто-
ваний Нєнов, колишній відповідальний працівник Держнацменвидаву показав, що 
в 1926 році він був перекинутий болгарською розвідкою, під виглядом політемігранта 
в СРСР для організації терору. У приналежності до вказаної організації підтвердили 
також заарештовані в Харкові: печев, викладач навчального комбінату Харківського 
тракторного заводу, Федосов,— педагог, Марков — аспірант, вєлєв — службовець 
комбінату» 39.

У першій декаді березня 1938 року органами держбезпеки було досягнуто успіхів 
у виявленні у місті Харкові шпигунської організації з числа китайців, якою нібито 
керував резидент японської розвідки, колишній уповноважений китайською секцією 
при Харківському окружкомі Кп(б)У, до арешту агент постачання пральні «Кантон-
ська комуна» Кон-Чан-Чун. він разом з іншими членами шпигунсько-диверсійної 

38 ГДА СбУ, ф. 16, оп. 31, спр. 10 (1951 р.), арк. 25—30, 38—41, 145—151.
39 Там само, спр. 11, арк. 112—118.
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організації ван-Фа-Лінем, Ма-Ти-Шаном збирали відомості про чисельність Харків-
ського гарнізону, розташування казарм та будівництво Харківського авіазаводу, які 
систематично передавалися японському посольству в Москві через кур’єрів-китайців, 
які [спеціально] приїздили до Харкова з Москви 40.

На середину квітня 1938 року Управління НКвС Харківської області поінфор-
мувало наркома внутрішніх справ УРСР О. Успенського про попередні результати 
щодо розгрому латиського контрреволюційного підпілля на Харківщині: ліквідовано 
3 націоналістичні та шпигунсько-диверсійні організації (заарештовано 208 учасників) 
та 15 шпигунських резидентур (заарештовано 138 осіб). велику кількість «шпигунів» 
та «диверсантів» було виявлено в органах та військах НКвС. під час допитів колишній 
директор стадіону «Динамо», співробітник управління держбезпеки балюнас вказав 
на учасників латиської націоналістичної організації — колишніх начальників Харків-
ського обласного управління ДпУ—НКвС Я. Краукліса та К. Карлсона; начальника 
Оперпункту ДТв УДб станції Харків Розенверга, працівника школи 2-го відділу ГУДб 
НКвС СРСР у Харкові Мауріна. Одночасно слідчі «напали на слід» латиської націо-
налістичної організації у військах НКвС, очолювану начальником Харківського вій-
ськового училища прикордонних та внутрішніх військ НКвС ім. Ф. Е. Дзержинсько-
го комбригом Ернестом Михайловичем Лєпіним. Останній зізнався, що діяльність 
нелегальної організації (до неї також входили начальник відділу штабу бригади військ 
НКвС бруш, начальник автобронетанкового дивізіону Харківського військового учи-
лища НКвС Улоняк, начальник фінансової частини ХвУ ім. Ф. Е. Дзержинського  
Штейнберг, начальник матеріального забезпечення ХвУ ім. Ф. Е. Дзержинсько-
го власов — Аâò.) була направлена на послаблення охорони та руйнування важливих 
промислових та військових об’єктів в області.

звинувачення в підготовці повстанських кадрів на базі латиських стрільців ор-
гани держбезпеки висунули керівнику військової секції Харківського латиського 
клубу Сак-Саковському, заступнику завідувача Харківського собезу вилозовському, 
директору фабрики Харпромторгу Литвинову, голові міськради Тсовіахіму Сидорову, 
начальнику будинку оборони плахотнікову, секретарю зпК Харківського електро-
турбогенераторного заводу Аушкапу, уповноваженому північморшляху в Харкові 
Лучіну 41.

Синхронно з операціями по «розгрому шпигунсько-диверсійних контингентів 
із поляків, латишів, німців, харбінців, китайців, болгар...» в 1938 році органами держ-
безпеки здійснювалися репресивні заходи проти «антирадянських партій». 14 лютого 
1938 року директивою НКвС СРСР регіональним підрозділам було дано завдання 
«посилити роботу по меншовикам та анархістам». Як результат, на початок березня 
1938 року в Україні була викрита антирадянська меншовицька організація, до якої 
входило 241 особа 42.

У квітні 1938 року співробітникам органів держбезпеки впало в око, що представ-
ники антирадянської меншовицької організації в Україні тісно співпрацювали з під-
пільними бундівськими комітетами, один з яких було виявлено в Харкові на чолі з ко-
лишнім секретарем Калініндорфського райкому Кп(б)У, керівником ОзЕТу в Україні 
Сударським та редактором єврейської газети «Дер Штерн» Гулько. заарештований 
професор Харківського інституту гігієни праці Коган визнав, що бундівське підпілля 
проводить антирадянську та розвідувальну діяльність у Радянському Союзі за дирек-
тивами ЦК польського «бунду» 43.

40 ГДА СбУ, ф. 16, оп. 31, спр. 8 (1951 р.), арк. 109—111.
41 Там само, спр. 14 (1951 р.), арк. 131—138.
42 Там само, спр. 81, арк. 92.
43 Там само, спр. 59, арк. 108—116.
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Наприкінці зими 1938 року підлеглим 
Рейхмана вдалося виявити «Харківський 
комітет» антирадянської об’єднаної 
української націоналістичної організації 
Української партії соціалістів-революціо-
нерів та причетних до створення повстан-
ських загонів есерів в балаклійському, 
Краснокутському та інших районах Хар-
ківської області (члени УпСР — пукало, 
Лисенко, Тесля, Ярослав, Гемба), дивер-
сійних груп на Харківському тракторно-
му, Харківському електро-механічному 
заводах (колишні есери — Слива, Козир, 
Кондрашенко) 44. У той самий час органи 
держбезпеки здійснювали заходи по лік-
відації петлюрівського повстанського під-
пілля на Харківщині. за ґратами опи-
нилось 223 особи ( серед них — колишній директор департаменту міністерства вну-
трішніх справ Директорії УНР Матвієвський, колишній комісар Катеринославської 
та подільської губерній часів Директорії УНР Кондратенко), яким інкримінувалось 
участь у створенні повстанських загонів та диверсійних груп 45.

Одночасно з розгромом антирадянського українського націоналістичного підпілля 
навесні 1938 року Управлінням НКвС по Харківській області була розгорнута робо-
та по викриттю формувань російської контрреволюції на Харківщині. за особистою 
вказівкою наркома внутрішніх справ УРСР О. Успенського харківські чекісти мали 
розшукати підпільні осередки російських есерів та російських меншовиків, які пере-
бували в тісній взаємодії з Російським загальновійськовим союзом заради підготовки 
збройного виступу проти радянської влади під егідою правотроцькістського центру. 
У першій декаді квітня 1938 року новий начальник УНКвС по Харківській області 
Григорій Телешов (березень-квітень 1938 року) зміг поінформувати центральний 
апарат НКвС УРСР про кількісні та якісні показники операції з розгрому ровсівсько-
есерівських та меншовицьких формувань на Харківщині: «Ліквідовані: підпільний 
обласний комітет російських есерів у складі: СТРЕЛЬЦОвА — до арешту економіст 
Харьківського ОблзУ; РОзЕНбЛюМА — колишнього члена Московського комітета 
ЛСР; до арешту — співробітник Харьківського інституту раціоналізації; КУШНА-
РЕНКА — есера з 1904 року; до арешту — референт Харьківського Облвнуторга; 
ЛИТвИНОвА — есера з 1905 року, колишнього члена Харьківської міської думи; 
до арешту — лікар; СТЕФАНОвИЧА — есера з 1906 року; до арешту — юрисконсульт 
Комунпостачу в м. Харкові.

Обласний військово-повстанський штаб РОвСу у складі колишніх білих козачих 
полковників єГОРОвА та МЕЛЬНИКОвА та підполковника царської армії ТАРАСЕ-
вИЧА (всі заарештовані).

підпільний обласний комітет російських меншовиків у складі:
КИСЛЯНСЬКОГО — кадрового меншовика; до арешту економіст Облпотребсою-

зу; АЛЬТЕРМАНА — кадрового меншовика; до арешту економіст молочного завода; 
ГУРЕвИЧА — кадрового меншовика; до арешту член Кп(б)У, педагог середньої 
школи; бЕРНШТЕйНА — кадрового меншовика; до арешту завідувач відділенням 
Книгокультторгу (усі заарештовані).

44 ГДА СбУ, ф. 16, оп. 31, спр. 17 (1951 р.), арк. 61—67.
45 ДА СбУ, ф. 16, оп. 31, спр. 9 (1951 р.), арк. 124—132.

Довідка про засудження А. А. журавля вій-
ськовою колегією верховного суду СРСР від 
20.10.1938 року до вищої міри покарання. 1939 ð³ê
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У Харкові ліквідується військово-офіцерська ровсівська організація, яка складаєть-
ся з воєнруків харківських вУзів. Організація очолювана воєнруком — бригадним комі-
саром бАГІНСЬКИМ, колишнім офіцером царської армії АГАпОвИМ-КОШЕвИМ 
(всі заарештовані). У цій справі заарештовано 28 воєнруків харківських вУзів, колишніх 
офіцерів царської та білої армій (колишній генерал СОЛОДУХІН, колишній полков-
ник царської армії МЕЛЬНИКОв, колишній підполковник царської армії НІКІТІН-
ТАМАРІН та інші)... всього в Харківській області по ровсівсько-есерівським повстан-
ським, диверсійним та терористичним формуванням заарештовано 1268 учасників.» 46

Діяльність Григорія Телешева на посаді начальника УНКвС по Харківській об-
ласті дістала високу оцінку не лише наркома внутрішніх справ УРСР О. Успенського, 
але й найвищого керівництва країни, яке вирішило перевести його на партійну ро-
боту. 30 квітня 1938 року Григорій Телешев виїхав з Харкова до ЦК Кп(б) У і через 
кілька днів був призначений першим секретарем Одеського обкому партії. Натомість 
згідно з наказом НКвС СРСР № 1188 від 20 травня 1938 року новим начальником 
УНКвС по Харківській області став начальник відділу кадрів НКвС УРСР, капітан 
державної безпеки Григорій Кобизєв.

Харківські чекісти відразу відчули в роботі Г. Кобизєва «кар’єристську лінію, 
яка вимагала «показати товар лицем» 47. приїхавши до Харкова, Г. Кобизєв відразу 
розпочав впроваджувати у життя настанови О. Успенського по ліквідації «всеукра-
їнського військово-повстанського партизанського штабу». протягом першого тижня 
перебування на посаді начальника обласного управління НКвС Г. Кобизєву та його 
підлеглим вдалося знешкодити обласну структуру «всеукраїнського антирадянського 
військово-повстанського партизанського штабу», очолювану фундатором Українсько-
го Червоного козацтва, старшим воєнруком харківських вузів багінським, директором 
Учкомбінату південно-західної залізниці, учасником партизанського загону в часи 
громадянської війни зембицьким та колишнім керівником партизанського з’єднання 
на полтавщині Федором бойченком 48.

У ході розгрому в Україні контрреволюційного церковного підпілля в травні 
та червні 1938 року підлеглі Кобизєва «зуміли» викрити у місті Харкові підпільну 
організацію (понад 10 осіб), яку очолював архієпископ обновленської церкви Іоан 
(Славгородський) 49.

заради планових показників у боротьбі з «ворогами радянської влади» Г. Кобизєв 
був здатен на все. Так, за його вказівкою у місті Харкові були заарештовані всі, хто 
перебував під час першої світової війни у німецькому чи австрійському полоні неза-
лежно від того, був на них компромат чи ні 50. Коли ж слідчі подавали йому довідки 
з пропозиціями звільнити деяких заарештованих, то Кобизєв пропонував їм замінити 
резолюцію «підлягає звільненню» на « подати на розгляд особливої трійки» 51. Архівні 
матеріали свідчать, що Особливою трійкою при Управлінні НКвС по Харківській об-
ласті лише за період з 19 вересня по 2 жовтня 1938 року було засуджено 654 особи, 
з них: по 1 категорії — 545 людини; 2 категорії — 109 52. під завісу «великого терору» 
на початку листопада 1938 року відомство Кобизєва утримувало в слідчих ізоляторах 
Харківщини 341 арештанта 53.

46 ГДА СбУ ф. 16, оп. 31, спр. 59, арк. 129—156.
47 ДА УСбУ ХО, спр. 106796, арк. 22.
48 ДА СбУ, ф. 16, оп. 31, спр. 4 (1951 р.), арк. 242—265.
49 ГДА СбУ, ф. 16, оп. 31, спр. 7, арк. 5—16.
50 ДА ФСб РФ, спр. 14740, т. 3, арк. 196.
51 ДА УСбУ ХО, спр. 023528, арк. 113.
52 ГДА СбУ, ф. 16, оп. 31, спр.92, арк. 12.
53 Там само, арк. 18.
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поклала край масовим політичним 
репресіям постанова РНК СРСР і ЦК 
вКп(б) «про арешти, прокурорський на-
гляд і ведення слідства» від 17 листопада 
1938 року. У ній зокрема відзначалося, 
що «працівники НКвС зовсім закинули 
агентурно-інформаційну роботу, віддаю-
чи перевагу більш спрощеним засобам, 
шляхом практики масових арештів, не 
турбуючись при цьому про повноту та ви-
соку якість розслідування... Органи про-
куратури не тільки не усувають порушень 
революційної законності, але фактично 
узаконюють ці порушення. всі ці від-
значені у роботі органів НКвС і проку-
ратури цілком нестерпні недоліки були 
можливі лише тому, що вороги народу, 
які проник ли до органів НКвС і про-
куратури, всіляко намагалися відірвати 
органи НКвС і прокуратури від партій-
ного контролю та керівництва, а тим са-
мим полегшити собі та своїм спільникам 
можливість продовження своєї антира-
дянської підривної діяльності» 54.

Наказ вищого політичного керівни-
цтва країни про завершення «великого 
терору» (діяльність всіх надзвичайних ор-
ганів після виходу постанови від 17 лис-
топада 1938 року припинялася, арешти 
дозволялися тільки із санкції суду або 
прокурора) спричинив репресії серед ви-
конавців масштабної «соціальної чист-
ки». Розпочати чистку апарату УНКвС від осіб, які скомпрометували себе за часів 
єжовщини було доручено новоспеченому начальнику УНКвС Харківської області 
Миколі Івановичу Кувшинову (січень — серпень 1939 року). за короткий період ча-
су були звільнені з роботи начальник 3-го відділу п. барбаров, начальник відділку 
секретно-політичного відділу в. Липко, начальник 1-го відділку економічного управ-
ління, лейтенант державної безпеки О. Кудринський. Слід відзначити, що судили 
співробітників УНКвС не лише за «ворожу діяльність», але і за суто кримінальні 
злочини. 16 січня 1939 року був засуджений до 3,5 років позбавлення волі оперупов-
новажений 4-го (секретно-політичного відділу) С. бурлаков, який привласнив гроші 
одного із заарештованих. 15 лютого 1939 року військовий трибунал прикордонних 
і внутрішніх військ Київського військового округу розглянув справу з обвинувачен-
ня колишніх співробітників внутрішньої тюрми УДб УНКвС Харківської області: 
начальника в. Кашина, чергових помічників коменданта п. Тарана і п. Топунова, 
старшого наглядача І. Рудя, наглядачів С. Руденка та Г. пушкарьова за статтею 20617 
п. «б» Карного кодексу УРСР. попереднім і судовим слідством було встановлено, що 
протягом чотирьох місяців 1937—1938 років ці особи перед виконанням вироків над 

54 Êîðîâèí, Â. История отечественных органов безопасности. — М., 1995. — С. 39, 40.

висновок особливого уповноваженого УНКвС 
по Харківській області Мордуховича про росліду-
вання обставин смерті резидента польської розвід-
ки Г. А. желіховського. 25 ñ³чíÿ 1940 ðîêó, ì. Õàðê³â
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засудженими на смерть громадянами систематично займалися вимаганням грошей 
у смертників, супроводжуючи ці звірства биттям. Крім того, ці мародери вибивали 
у трупів золоті зуби, а деякі речі розстріляних продавали на ринку. Трибунал засудив 
в. Кашина та С. Руденка до розстрілу, п. Тарана та І. Рудя — до 10 років ув’язнення, 
Г. пушкарьова — до 2,5 років позбавлення волі, п. Топунова — до 2,5 років умовно. 
військова колегія верховного Суду СРСР 5 квітня переглянула ці рішення та заміни-
ла в. Кашину і С. Руденку розстріл на 10 років позбавлення волі. п. Тарану і І. Рудю 
термін ув’язнення понизили до 5 років, а Г. пушкарьову табори були замінені ви-
правно-трудовими роботами 55.

Ініціювавши переслідування учасників масових політичних репресій у період так 
званої «берієвської відлиги», сталінське керівництво свідомо прагнуло відволікти ува-
гу від безпосередніх організаторів та натхненників «великого терору», жертвами якого 
стало значне число жителів Харківщини. використаний у дослідженні документаль-
ний масив з Галузевого державного архіву СбУ дозволяє нам зробити висновки про 
те, що показники політичних репресій 1937—1938 років у Харківській області були 
одними з найвищих в Українській РСР. Каральна діяльність органів НКвС багато 
в чому визначалась тривалим столичним статусом Харкова (наявність іноземних пред-
ставництв, діяльність різноманітних громадських об’єднань). Окрім «концентрації» 
на Харківщині значного числа представників старої генерації, політичної еліти та ді-
ячів культури радянського часу, на кількісні та відсоткові показники репресій періоду 
«великої чистки» в регіоні впливала прискіплива увага органів держбезпеки напере-
додні Другої світової війни до фабрично-заводського потенціалу Харківщини (особи, 
які працювали на підприємствах машинобудівної, оборонної промисловості складали 
вагомий відсоток від загалу репресованих).

Олåг БАЖАН, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник  
відділу регіональних проблем історії України  

Інституту історії України НАН України

Âàäèì ЗОЛОТАÐЬОÂ, кандидат технічних наук, доцент Харківського  
національного технічного університету радіоелектроніки

55 ДА УСбУ ХО, спр. 1725, арк. 221—224, 262.



Масове винищення в концентраційних та-
борах, у другій половині тридцятих років, 
жертв московсько-більшовицького мрякобіс-
ся не слід звалювати тільки на совість Сталі-
на та єжова. за їх злодіяння — відповідальна 
вся компартія! Не хто інший, як сам Ленін 
створив ЧК з цілою системою концентра-
ційних таборів, ревтрибуналів і терористич-
них виконавчих органів диктатури партії. 
Та ж сама партія дала в руки Сталіна і його 

камарильї карти в руки, і з її благословення 
він тасував і грав ними, в інтересах москов-
сько-більшовицького імперіялізму.

Йîñèï Г³ðíÿê. До недобитків «березоля»

в огні нестерпної навали 
рубали, різали наш сад… 
А ми дивилися назад  
і за минулим сумували… 
Руками власними тюрму 
творили ми собі одвічну… 
О, будьте прокляті, кому 
назад повернуто обличчя!

Âîлîäèìèð Сîñюðà. Сад

Р о з д і л  1

мовою докУментів



Документи НКвС з проведення «німецької 
операції» в Харкові. 1938 ð³ê



д о к ó м е н т  №  1

ПРотокол № 1 наРади в нквс УРсР

із ïитань ïідготовки до вилóчення кóркóлів і кримінальних злочинців
23 лèïíÿ 1937 ð.

УТвЕРжДАю: 
заместитель 
Наркома внутренних Дел
3 ранга (ИвАНОв)

24/VII-1937 г.

пРОТОКОЛ № 1
совещания по вопросу подготовки к изъятию кулаков  

и уголовников на Украине, состоявшегося 23 июля 1937 г.

пРИСУТСТвОвАЛИ: т.т. ГЕРзОН, КАМИНСКИй, вОЛЬФСОН, МУНвЕз.
Совещание приняло следующее решение:

а) О ЛюДСКОМ СОСТАвЕ
1. Составить план распределения людского состава по областям.
2. получить санкцию Наркома из Москвы о прекращении 2-го набора в лагерь 

работников милиции и о прекращении работы лагерей.
3. просить Наркома и Москву отсрочить выпуск курсантов школ милиции (вы-

пуск намечался  с 1 по 8 августа с. г.)
4. при утверждении первых 2-х пунктов провести следующее:
а) Личный состав лагерей отправить по областям;
б) принять к сведению, что в резерве остается 669 чел[овек] личного состава школ 

милиции, из них:
Начальствующего состава  227
Рядового и младшего состава  442

в том числе отдельно по школам:
Нач[альствующий] Ряд[овой] и млад[ший]
 состав    состав

Киевской  123   —
Харьковской 34   165
полтавской  38   111
Одесской  32   166
после получения телеграммы из Москвы распределить этот резерв в зависимости 

от потребностей областей.
в) просить Наркома издать приказ о прекращении отпусков по милиции.
г) просить Наркома отсрочить исполнение приказа об организации курсов пвО 

по милиции.
5. То же в отношении распределения  и использования курсантов школы УГб 

в количестве 240 чел[овек].
6. просить Наркома и ГУГб НКвД разрешить использование для операции 2-го 

Харьковского военного училища войск НКвД. 
7. просить Наркома дать указания Начальнику УпвО о включении погранотря-

дов в операцию в пределах пограничной полосы.
8. просить Наркома и ГУЛАГ НКвД об использовании для операции Харьков-

ской школы ГУЛАГа.
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9. просить Наркома указать Начальнику УпвО об усилении охраны тюрем кон-
войными войсками и о принятии внешней охраны тюрем областных и пограничных 
центров конвойными войсками.

б) О ТюРЬМАХ
1. Тов. вОЛЬФСОНУ к 25 июля представить план приема арестованных с учетом 

максимальной загрузки тюрем, с разбивкой по областям и тюрьмам.
2. Имея в виду загруженность тюрем, просить Наркома санкционировать, что-

бы только контингенты 1-й категории содержались в тюрьмах, а для содержания 
2-й категории использовать Кпз (ориентировочно дополнительно к содержащимся 
7000—8000 чел[овек]) и предложить областям изыскать помещения в пунктах межрай-
опергрупп для временного содержания арестованных.

3. предложить Облуправлениям организовать охрану Кпз и временно приспосо-
бленных для содержания арестованных помещений, обеспечить питание и медицин-
ское обслуживание арестованных.

в) Об ОТЧЕТНОСТИ
Тов. МУНвЕзУ организовать учетную работу с таким расчетом, чтобы сводки 

о ходе операции представлялись бы Облуправлениями раз в два дня, и выработать 
на основе договоренности с Москвой единую форму отчетности.

зам[еститель] Нач[альника] IV отдела УГб НКвД УССР 
Ст[арший] Лейтенант Государственной безопасности     ГЕРзОН

Цèò. çà: великий терор в Україні, «Куркульська операція» 1937—
1938 рр. : у 2 ч. / упоряд. Сергій Кокін, Марк юнге. — К.: вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2010. — Ч. І. — С. 62—64.

д о к ó м е н т  №  2

дислокація 

міжрайонних оïеративних грóï нквс УРсР  
для виконання наказó нквс сРсР № 00447

Лèïåíü 1937 ð.

Дислокация 
межрайонных оперативных групп

<…>
Харьковская область

1. Харьков
2. полтава
3. Кременчуг
4. Лубны
5. Сумы
6. Купянск
7. Изюм

Черниговская область
1. Чернигов
2. Конотоп

 
3. Нежин

4. Глухов
5. прилуки
6. Ромны
7. Городня

Донецкая область
1. Сталино
2. Мариуполь
3. Артемовск
4. ворошиловоград 
5. Старобельск
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МАССР
1. Тирасполь

2. балта
вСЕГО 45 групп

Цèò. çà: великий терор в Україні, «Куркульська операція» 1937—
1938 рр. : у 2 ч. / упоряд. Сергій Кокін, Марк юнге. — К.: вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2010. — Ч. І. — С. 58.

д о к ó м е н т  №  3

ПРотокол № 3 наРади в нквс УРсР 

із ïитань ïідготовки до вилóчення кóркóлів і кримінальних злочинців
28 лèïíÿ 1937 ð.

пРОТОКОЛ № 3
совещания по вопросу подготовки к изъятию кулаков и 

уголовников на Украине, состоявшегося 28 июля 1937 года

пРИСУТСТвОвАЛИ: т.т. ГЕРзОН, КАМИНСКИй, зАСЛАвСКИй, вОЛЬФСОН, 
                                МУНвЕз, ЯРОШЕвСКИй и бОРИСОв.

Совещание приняло следующее решение:
а) О СРЕДСТвАХ

К представленному тов. ЯРОШЕвСКИМ проекту сметы расходов на проведение 
операции внести следующие изменения и дополнения:

1) Учесть, что ориентировочно для операции будет мобилизовано до 5000 чел[овек] 
актива, в среднем на 10 дней, с оплатой по 7 рублей на человека.

2) Сократить наполовину канцелярские и типографские расходы по межрайопер-
группам  и облотделам.

3) в пункте расходов по 2-му военучилищу войск НКвД увеличить количество 
оплаты дней на 30.

4) предусмотреть в дополнение к смете по УМз вопросы вещевого довольствия 
и этапирования арестованных.

поручить тов. ЯРОШЕвСКОМУ переработать смету и представить Наркому для 
утверждения 29 июля.

просить Наркома санкционировать отпуск средств на типографские расходы (для 
изготовления соответствующих бланков в централизованном порядке).

Тов. МУНвЕзУ и ЯРОШЕвСКОМУ дать соответствующие указания областям.
просить Наркома и ГУГб НКвД санкционировать содержание арестованных 

в Кпз до 15 дней.
б) О ТюРЬМАХ

принять к сведению сообщение тов. вОЛЬФСОНА, что им проверкой по обла-
стям установлено, что при условии очередности в изъятии 1 и 2 категорий, в тюрьмах 
и Кпз имеется полная возможность размещения 40 000 чел.

Начальник IV Отдела УГб НКвД УССР 
Ст[арший] Лейтенант Государственной безопасности ГЕРзОН

Цит. за: великий терор в Україні, «Куркульська операція» 1937—
1938 рр.: у 2 ч. / упоряд. Сергій Кокін, Марк юнге. — К. : вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2010. — Ч. І. — С.70, 71.
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д о к ó м е н т  №  4

телеГРама іЗРаЇля леПлевськоГо 

миколі єжовó ïро ïеревантаження в’язниць в УРсР
20 ñåðïíÿ 1937 ð.

ТЕЛЕГРАММА
МОСКвА НКвД

тов. ЕжОвУ

Исключительно тяжелое положение создалось на Украине с размещением в тюрь-
мах арестованных. все тюрьмы Украины количеством 39 вмещают 24755 человек.

На 20 августа содержится 43 000 арестованных.
ближайшие дни в связи с операциями по полякам, румынам, по семьям осужден-

ных предстоит значительное увеличение числа арестованных.
Для разгрузки нами принимаются меры на месте по ускорению рассмотрения 

судами и прокуратурой следственных и кассационных дел, ускоряем подготовку к во-
енной коллегии дел по троцкистам и правым.

прошу вашего распоряжения ГУЛАГу дать специальный наряд еще на август 
на пять тысяч человек второй категории и на сентябрь — на семь тысяч человек.

вторая категория по кулацкой операции рассматривается тройками в связи с рас-
смотрением дел по первой категории, так как из рассмотренных дел по первой ка-
тегории приговариваются только от 30 до 50 процентов, остальные идут по второй 
категории.

20 августа 1937 г. № 80174.

Народный Комиссар внутренних Дел УССР 
Комиссар Государственной безопасности 
2-го ранга      ЛЕпЛЕвСКИй

Цèò. çà: великий терор в Україні, «Куркульська операція» 1937—
1938 р.: у 2 ч. / упоряд. Сергій Кокін, Марк юнге. — К. : вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2010. — Ч. І. — С. 138.

д о к ó м е н т  №  5

накаЗ іЗРаЇля леПлевськоГо

ïро вïорядкóвання режимó в тюрмах 
25 ñåðïíÿ 1937 ð.

Сов[ершенно] секретно

приказ 
Народного Комиссара внутренних Дел УССР за 1937 год

проверкой установлены факты безнаказанных нарушений заключенными уста-
новленного для них режима.

порядок содержания заключенных в ряде тюрем не отвечает требованиям, предъ-
являемым тюрьмам НКвД.



37Ðîçä³ë 1. Ìîâîþ äîêóìåíò³â

Такое положение особенно недопустимо в настоящее время, когда в тюрьмах со-
держится значительное количество особо опасных преступников.

пРИКАзЫвАю:
1. Начальникам Облуправлений НКвД обеспечить в тюрьмах строжайшую изо-

ляцию и строгое соблюдение установленного режима.
2. провести решительную борьбу с малейшими нарушениями тюремного режима, 

накладывать на виновных админвзыскания, а к особо злостным нарушителям дис-
циплины применять карцер.

3. по каждому случаю камерного бандитизма, воровства, хулиганства, оскорбле-
ний надзорсостава и т. п. производить строжайшее расследование, виновных преда-
вать суду.

4. Обязать начальников и оперсостав тюрем тщательно обыскивать вновь поступа-
ющих заключенных и производить систематические обыски в камерах.

5. при обнаружении в камерах запрещенных предметов подвергать виновных 
в этом строгим админвзысканиям.

6. предупредить начальников ОМз и тюрем, что за ослабление режима и наруше-
ние порядка содержания заключенных будут привлекать к ответственности и отстра-
нять виновных с занимаемых должностей.

приказ объявить всему личному составу Мз НКвД УССР.

Народный Комиссар внутренних Дел УССР 
Комиссар Государственной безопасности 
2-го ранга      ЛЕпЛЕвСКИй

Цèò. çà: Україна в добу «великого терору» : 1936—1938 роки / 
авт.-упоряд. ю. Шаповал [та ін.]. — К. : Либідь, 2009. — С. 213.

д о к ó м е н т  №  6

Постанова цвк сРсР

Про внесення змін до діючих кримінально-ïроцесóальних кодексів  
союзних ресïóблік

14 âåðåñíÿ 1937 ð.

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодек-

сы союзных республик по рассмотрению дел о контрреволюционном вредительстве 
и диверсиях:

1. по делам о контрреволюционном вредительстве и диверсиях обвинительное за-
ключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дел в суде.

2. Кассационного обжалования по делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 587 УК РСФСР (вредительство) и 589 УК РСФСР (диверсия) и соответствую-
щими ст. ст. УК других союзных республик, — не допускать.

3. приговоры о высшей мере наказания (расстреле) приводить в исполнение не-
медленно по отклонению ходатайств осужденных о помиловании.

Цèò. çà: Гóñåâ, Л. Н. История законодательства СССР и РСФСР 
по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры 1917—
1954 гг. : сборник документов. — М.: Гос. изд. юрид. литературы, 
1955. — С. 559.
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д о к ó м е н т  №  7

хаРактеРистика 

на члена сім’ї «зрадника батьківщині» неïовнолітнього к. Г. Герекке
âåðåñåíü 1937 ð.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
степени социальной опасности детей старше 15-ти летнего возраста,  

осужденного ГЕРЕККЕ Георгия Конрадовича.

Сын — ГЕРЕККЕ Конрад Георгиевич, 1920 г[ода] рожд[ения], урож[енец] г. Харь-
кова, немец, гражд[анин] СССР, б/парт., — состоял членом ЛКСМ с 1936 г[ода], ис-
ключен в 1937 г[оду] в связи с арестом отца, находился на иждивении родных.

ГЕРЕККЕ Конрад Георгиевич настроен резко националистически. Учится в не-
мецкой школе, посещал регулярно немецкий клуб, где поддерживал связи с ЛЕССИК 
и МУШЕК (осуждены). помимо этого тесно связан с семьями репрессированных 
пасторов МАйЕР и бИРТ, посещал их на дому.

вращается исключительно в кругу националистически настроенной немецкой 
молодежи.

в школе группировал вокруг себя наиболее консервативную часть учеников, в том 
числе учеников иностранно-подданных.

Не выступая лично с антисоветскими заявлениями ГЕРЕККЕ К. Г. всегда со-
чувственно относился ко всем антисоветским высказываниям со стороны других лиц.

Оперуполном[оченный] ІІІ Отдела 
Мл[адший] Лейтенант Госбезопасности  (ï³äïèñ)  ИОСИЛЕвИЧ

УТвЕРжДАю:  зам[еститель] Нач[альника] ІІІ Отдела 
Капитан Госбезопасности    (ï³äïèñ)  ТОРНУЕв

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 4633, арк. 7. Машинопис. Рукопис.

д о к ó м е н т  №  8

витяГ Зі свідЧень

ïро антирадянськó діяльність христини алчевської, надані колишнім 
ïолітемігрантом і. в. левицьким слідчомó Удб хоУ нквс 

1 лèñòîïàäà 1937 ð.

…С этой целью [шпионажа — Óïîðÿä.] я решил близко как [со] старожилом г. Харь-
кова связаться с преподавателем французского языка с Христиной Алчевской*, доч[ерью] 
б[ывшего] известного банкира в г. Харькове, с которой я уже успел познакомиться 
в театре (в русской драме или опере). С этой целью я начал посещать ее квартиру. про-
живала она тогда по улице Карла Либкнехта, недалеко от парка (номер дома не знаю), 
и стал в беседах с ней выпытывать нужные мне шпионские сведения по заводам.

Убедившись в ее антисоветском к Сов[етской] власти отношении, я решил ее за-
вербовать, и рассказал ей, что мне необходимы шпионские сведения по заводам Хпз, 
ХТз, ХЭМз и др. для Чешской разведки и предложил ей оказывать мне помощь в по-
лучении нужных сведений согласно полученных мной заданий для Чешской разведки.
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в результате моей беседы с ней она дала свое согласие, причем сказала, что это 
ей не трудно будет собирать эти сведения, т. к. она имеет по этим заводам обширные 
знакомства из числа служащих и технического персонала.

* Христина Олексіївна Алчевська — українська поетеса, педагог, дочка Христини та Олексія 
Алчевських. померла 27 жовтня 1931 року. покази про шпигунську діяльність Х. О. Алчевської 
знайшли відображення в «звинувальному висновку» у справі І. в. Левицького, альбомній 
довідці, спрямованій на розгляд «двійки», з резолюцією «привлек лично для шпионской 
работы Алчевскую (устанавливается)».

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 5, спр. 2885, арк. 11, 12. Рукопис. Оригінал.

д о к ó м е н т  №  9

витяГ Зі ЗвітУ

застóïника начальника Унквс ó харківській області л. й. Рейхмана 
наркомó внóтрішніх сïрав УРсР I. м. леïлевськомó  

ïро оïеративно-слідчó роботó 
10 ñ³чíÿ 1938 ð.

НАИбОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕЛА:

По ïравым и левым эсерам
вскрыта эсеровская повстанческо-террористическая организация, возникшая 

в Харькове в 1930—1931 гг., в виде так называемого «Областного объединенного бюро 
правых и левых эсеров».

в состав бюро входили бывшие члены ЦК эсеров — КАРЕЛИН, СТРЕЛЬЦОв, ста-
рые кадровые эсеры с дореволюционным стажем — СТЕФАНОвИЧ, ЛИТвИНОв и др.

в 1933—1934 гг., по указаниям эсеровского центра из Москвы, было образовано 
всеукраинское объединенное бюро правых и левых эсеров.

Создание центра происходило при непосредственном участии нелегально приез-
жавших в Харьков представителей центра ТРУТОвСКОГО и МАСЛОвА.

Эсеровская организация в Харькове и Харьковской области, а позже и в других 
областях Украины до последнего времени проводила широкую организационную вер-
бовочную работу. по типу Харьковского бюро были созданы областные объединения 
в Киеве, Одессе, полтаве и Днепропетровске. в ряде городов и районов Украины 
созданы местные низовые ячейки. Для к[онтр]-р[еволюционной] работы организации 
привлечены десятки одиночек, главным образом из старых кадровых эсеров.

Организация с самого начала своего существования стояла на диверсионно-тер-
рористических позициях. в этих целях были созданы террористические группы, в орг-
бюро разрабатывались планы терактов против руководителей вКп(б) и Советского 
правительства. Организация готовила во время выборов в верховный Совет СССР 
убийство одного из руководителей партии.

Отдельные члены организации, работая на ответственных должностях в аппаратах 
советских учреждений (Харьковское обл. УНХУ, Облвнуторг, банк), производили 
большую вредительскую подрывную деятельность. Организация готовила специаль-
ные кадры для диверсионной работы.

Для осуществления своей конечной цели — вооруженного свержения Советской 
власти члены организации развернули широкую повстанческую работу, для чего изы-
скивали пути приобретения оружия.
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в организации с самого начала была создана партийная касса, средства которой 
составлялись из членских взносов и «пожертвований». в целях расширения кассы 
в бюро обсуждались вопросы экспроприации.

С 1933—[19]34 гг. руководящий состав всеукраинского объединенного бюро 
эсеров на Украине осуществлял систематическую живую связь между областными 
объеди нениями (КАРЕЛИН, АГАбЕКОв — из Харькова; пИвОвАРОв — из Киева).

Такая же связь была налажена и с основным эсеровским центром. Оттуда при-
езжали ТРУТОвСКИй, МАСЛОв, СУвИЛОв и ТРЕбЕЛЕв.

в результате этой связи члены всеукраинского бюро были информированы 
о том, что в центре в 1932 и 1933 гг. произошло объединение правых и левых эсеров 
в единую организацию, избран единый руководящий орган и разработана совместная 
практическая программа действий по борьбе с Советской властью и что основной 
центр связан с эсеровской эмиграцией, через которую установлен деловой контакт 
с правящими кругами фашистских стран — Германии, польши, Японии.

Организация блокировалась с правыми и украинскими националистами.

По меньшевикам
вскрыта подпольная организация меньшевиков, связанная с московской органи-

зацией и с ссылкой, проводившая подрывную работу, ставившая своей целью — свер-
жение Советской власти и создание буржуазно-демократической республики.

Меньшевистская организация строилась по системе троек и возглавлялась под-
польным комитетом.

Установлено, что организация блокировалась с троцкистами через ШЛЕйФЕРА.
Организация ориентировалась на интервенцию, считая необходимым в случае 

вой ны содействовать поражению Советского Союза.
в своей деятельности меньшевики блокировались с украинскими националистами 

и эсерами.
Участники организации занимались вербовочной работой, восстанавливая связи 

со старыми меньшевиками.

По анархистам
показаниями арестованных вОЛОДАРСКОГО и ДЬЯКОвА устанавливается 

наличие подпольной организации анархистов, построенной по системе небольших 
групп в 3—4 человека.

подпольная организация анархистов была связана с Ленинградом и с ссылкой, 
блокировалась с другими антисоветскими группированиями, троцкистами и меньше-
виками.

Организация анархистов ставила своей задачей свержение Советской власти пу-
тем применения террора против руководителей партии и правительства.

По сионистам
вскрыты две сионистские организации.
1) Сионистская организация в составе быв. членов ЕКРп («поалей-Цион»), ко-

торая была связана с нелегальным ЦК в Москве — РУСИНЫМ, ФИНКЕЛЬШТЕй-
НОМ и КИвИНЫМ.

Как установлено следствием, поалей-ционистская организация, после ее роспу-
ска, не прекратила своей деятельности.

показаниями арестованных — ТУРОвСКОГО, вОЛОвИКА, ЛЕйФЕРОвА, ТАР-
ЛОвА и ДвОРКИНА установлено, что участники харьковской поалей-ционистской 
организации с 1930 года до дня их ареста систематически собирались, обсуждали ме-
роприятия партии и правительства с поалей-ционистских позиций.
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Участники организации разжигали шовинистические и националистические чувства 
среди трудящихся, доказывая, что мероприятия партии и Советской власти не улучшили 
положение еврейских трудящихся, что Советская власть не в состоянии разрешить 
еврейский вопрос и что единственный выход для евреев — эмиграция в палестину.

ТУРОвСКИй и вОЛОвИК сознались в том, что в 1931 и 1937 гг. ими были по-
лучены из Москвы, из подпольного ЦК, поалей-ционистские тезисы, насыщенные 
антисоветскими клеветническими нападками на партию и правительство.

На протяжении ряда лет участники подпольной поалей-ционистской организации 
проводили кружковые занятия по повышению теоретического уровня, поддерживая 
связь с бывш[ими] участниками поалей-ционистской организации в целях сохране-
ния старых кадров.

в 1937 году Харьковская организация получила из Москвы от подпольного ЦК 
тезисы, направляющие работу сионистских организаций.

2) вскрыта сионистская организация в составе бывш[их] участников правого Ге-
холуца, проводившая антисоветскую шовинистическую пропаганду среди еврейской 
молодежи.

первичными показаниями отдельных арестованных установлено, что подполь-
ная сионистская организация до последнего времени проводила шовинистическую 
пропаганду среди еврейской молодежи и отдельные участники организации — ТО-
МАШЕвСКИй, ГОЛОвАНЕвСКИй, пЕТРУШАНСКИй и РИвЛИН — выска-
зывались за блок с троцкистами и за применение террористических методов борьбы 
с руководством вКп(б).

Арестовано 13 кадровых сионистов.
в г. Сумах вскрыта сионистская организация.
показаниями ШУЛЬМАНА и ИНГОРНА устанавливается, что сионистская орга-

низация после ее официального роспуска фактически не прекратила своей деятель-
ности, а перешла в подполье.

Участники организации были связаны с палестиной, откуда получали директив-
ные указания о дальнейшей сионистской деятельности.

Следствием установлено, что участники организации проводили среди еврейских 
трудящихся националистическую пропаганду, собирали деньги среди них и переправ-
ляли в палестину для закупки земель.

ШУЛЬМАН и ИНГОРН также показали, что они систематически отправляли 
в палестину письма информационного характера о положении евреев в СССР.

Сионистская организация ориентировалась на интервенцию, свержение Совет-
ской власти и установление буржуазно-демократического режима в СССР.

По церковникам и сектантам
Удар по церковно-сектантскому элементу был нанесен в первую очередь по наи-

более активной группе попов, проповедников, сектантству и монашествующему эле-
менту.

всего было арестовано 1043
Осуждено 1043

Из НИХ:
Особой Тройкой 888
по 1 категории 555
по 2 категории 333
Спецколлегией 140
Особым Совещанием 15
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всего по церковникам и сектантам ликвидировано организаций и групп — 67.
Из НИХ:

Организаций   5
Групп  62
по ним арестовано 483 чел[овек]

Из НИХ:
по церковникам 290 чел[овек]
по сектантам 193 чел[овек]

НАИбОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕЛА:

дело «хамелеоны» (обновленцы)
в г. Харькове ликвидирована церковно-монархическая организация, состоявшая 

из обновленцев, в состав которой входили служители культа, активные церковники, 
бывш[ие] чиновники, торговцы и прочий монархический элемент.

Организация была тесно связана с немецким консульством, и часть участников 
занималась шпионской деятельностью.

Организация была создана ФЕДЧЕНКО Николаем Ивановичем — бывш. служа-
щим германского генерального консульства в Харькове и НЕФЕДОвЫМ Александ-
ром Ивановичем — сыном попа, церковным хористом, администратором ансамбля 
бандуристов.

Организация ставила перед собой задачи оказания помощи интервентам для 
свержения Советской власти и восстановления монархического строя, собирание 
сведений шпионского характера для германского консульства и террористической 
деятельности и воспитания в этом духе участников организации.

На совещании организации обсуждался вопрос о подготовке убийства товарища 
СТАЛИНА.

Арестованный вОЛКОв выразил желание совершить этот террористический акт.
Из 76 участников организации — созналось 72.
по первой категории приговорены Особой Тройкой 60 чел[овек], по 2 катего-

рии — 16 человек.

дело «бóрсаки» (иПц)
в балаклеевском районе ликвидирована группа «истинно-православных церков-

ников», насаждавших нелегальные церковные ячейки в селах.
Активно распространялась нелегальная литература среди населения.
Группа подготавливала совершение террористических актов, готовя повстанче-

ские кадры.
На совещании обсуждался вопрос совершения диверсионных актов на объектах 

оборонного значения, в частности, обсуждали вопрос разбора железнодорожного пу-
ти на ст. Андреевка — балаклея Сталинской железной дороги.

в состав группы входило 9 человек, из них кулаков — 6, б[ывших] белогвардей-
цев — 1, единоличников-середняков — 3.

все осуждены Особой Тройкой к высшей мере наказания.

дело «язычники» (секта «трясóны»)
Снята нелегальная организация сектантов «трясунов», охватывающая волчан-

ский, Миропольский и Краснопольский районы. Организация была связана с неле-
гальными группами Донецкой и Курской областей.

возвратившийся из ссылки руководитель сектантского подполья «трясунов» ЛАР-
ЧЕНКО предложил всем группам глубоко законспирировать существование и дея-
тельность их.
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Для этой цели им был выработан специальный шифр, по которому они должны 
были вести между собой переписку.

все участники организации не признавали службу в Красной армии и вели актив-
ную пораженческую пропаганду.

по делу осуждено Особой Тройкой к высшей мере наказания — 13 человек.

дело баïтистов в кóïянском районе
в Купянском районе ликвидирована контрреволюционная группа сектантов-

баптистов из спецпереселенцев погранполосы (немцев). в состав данной группы 
входили: ШУСТЕР Август Самойлович — кулак, проповедник, РЕШКЕ бернард Аль-
бертович — кулак, председатель общины баптистов, пИЛЬЦ Айжин Генрихович — 
сын проповедника, активный баптист, ШИМАН Герман Иванович — сын кулака, 
активный баптист и др.

Группа проводила нелегальные собрания, на которых обсуждали вопросы борьбы 
с Советской властью, в частности о разделе Украины между Германией и польшей.

Группа активно популяризировала ГИТЛЕРА.
все участники были тесно связаны с немецким консульством, получали «гитле-

ровскую помощь».
У активного участника группы ОРТЛИбА Якова Ивановича при обыске изъята 

винтовка.

дело церковной шïионско-ïовстанческой организации в Чóгóевском районе 
Организация создана в 1933 году резидентами польского консульства — ГУбИ-

НЫМ (дьяк) и СУКАЧЕвЫМ (поп).
Организация ставила своей задачей подготовку вооруженного восстания против 

Советской власти на период войны польши с СССР.
До войны участники организации собирали и передавали польскому консульству 

разного рода шпионские сведения и проводили широкую контрреволюционную про-
паганду среди населения и вредительскую работу в колхозах.

Участники организации, через ГУбИНА и СУКАЧЕвА, до дня ареста, будучи 
связанные с консульством, передавали шпионские сведения о состоянии колхозов, 
клеветническую информацию о продовольственном положении на селе, о политна-
строениях населения и др.

контрреволюционная, шïионская организация костельного актива

Шпионская организация костельного актива, возглавлявшаяся ксендзом ГА-
ШИНСКИМ — настоятелем Харьковского костела.

Организация была создана ГАШИНСКИМ по прямому указанию польского кон-
сульства в Харькове и ставила перед собой задачу проведения широкой национали-
стической работы среди поляков-католиков и сбор сведений шпионского характера 
для польского консульства.

Ряд участников организации (зЕНОвИЧ, вОйНИЦКАЯ, пУЛАвСКАЯ и др.) 
был непосредственно связан с консульством.

Один из участников организации — зЕНОвИЧ, по поручению польского кон-
сульства в Харькове, связался с повстанческой организацией, существовавшей на тер-
ритории белоруссии, и имел задание заложить повстанческие ячейки в ближайших 
к Харькову селах.

По антисоветскомó элементó в ïромышленности
Удар был направлен на вскрытие диверсионных ячеек в промышленности и очист-

ку заводов от контрреволюционного, шпионского элемента.
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всего было арестовано 198
Осуждено 129

Из НИХ:
Спецколлегией от 5 до 10 лет 17
Особым Совещанием до 5 лет 5
Особой Тройкой 107

по I категории 81
по II категории 26

в  ч и с л е  а р е с т о в а н н ы х :

бывших белых 29 националистов 12
кулаков 59 бывших участников «промпартия» 2
рабочей оппозиции 3 а/с элем[ентов] в промышленности 66
бывших жандармов 14 служителей культа 4
бывших дворян 9

Из НИХ:
меньшевиков 5 боротьбистов 3
эсеров 2 анархистов 1
бывших членов Кп(б)У 43

А р е с т о в а н н ы е  р а б о т а л и : 

в промышленности 162
в соваппарате 36
закончено дел и направлено в судебные инстанции 17
вСЕГО имеется арестованных 46

И з  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  а р е с т о в а н н ы х :

проходят по шпионажу 55
по диверсии 34
по вредительству 27
Работали: в оборонной промышленности 44
в тяжелой промышленности 68

пРИвОДИМ НАИбОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕЛА:

По ЭсхаРó
вскрыта шпионско-диверсионная группа, созданная по заданиям германской раз-

ведки на ЭСХАРе. Группа возглавлялась немцем пРИНЦИНГЕРОМ и зав. химлабо-
раторией ЧЕРНОвЫМ.

Группа подготавливала на военный период совершение диверсионных актов 
на ЭСХАРе, вывод из строя турбогенераторов и испарительной аппаратуры.

Участники группы занимались шпионажем и проводили вредительскую работу.

По краснозаводской тЭц
по заданию польской разведки на Краснозаводской ТЭЦ была создана шпион-

ско-диверсионная группа. Группу возглавлял ГИбНЕР.
Группа подготавливала на военный период вывод из строя котлов, путем порчи 

угольных мельниц, котлов и котельного оборудования и вывод из строя циркуляци-
онных насосов турбинного зала.
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По ГЭс № 1
вскрыта и ликвидирована шпионско-диверсионная группа, созданная на ГЭС 

№ 1 агентом немецкой разведки НИССИНГОМ.
Группа возглавлялась начальником электроцеха РАзДОвСКИМ (латыш).
Участники группы подготавливали на военный период диверсионные акты — вы-

вод из строя турбогенераторов и трансформаторных установок путем создания корот-
кого замыкания и взрывов электротоком.

По Главной ïонизительной ïодстанции и сетевомó óïравлению «харьковэнерго» 
вскрыта и ликвидирована шпионско-диверсионная группа на Главной понизи-

тельной подстанции и сетевом управлении «Харьковэнерго» в составе: мастера под-
станции — ШАТТЕ, немецкого шпиона; техника — РЕХЛЕЦКОГО, польского шпи-
она; служащего сетевого управления — вИРпША, польского шпиона.

Участники группы подготавливали диверсионные акты на подстанции, порчу 
трансформаторов и вывод их из строя на линии высокого напряжения. занимались 
шпионажем.

п о  к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й  м о л о д е ж и 

вСЕГО было арестовано 86
Осуждено 77

Из НИХ:
Спец[иальной] Коллегией 21
Особой Тройкой 47

по I категории 7
по II категории 40

Особым Совещанием 9
Осталось арестованных 9

И з  ч и с л а  а р е с т о в а н н ы х :

преподавателей 7
Студентов 32
без определенных занятий 17
бывших членов Кп(б)У 8
бывших членов ЛКСМУ 18

пРИвОДИМ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕЛА:

По делó «Фаóна»
Ликвидирована террористическая организация среди студентов Харьковского Го-

сударственного Университета, в большинстве своем состоящая из детей профессоров.
Руководителями организации являлись: ФЕДОРОвСКИй, 1915 года рождения, 

преподаватель биологии, и КОвАЛЕв, 1915 года рождения, студент Харьковского 
Государственного Университета.

Организация ставила своей непосредственной задачей — совершение террористи-
ческих актов против руководителей партии и правительства.

по заданию организации ФЕДОРОвСКИй, КОвАЛЕв Марк, КОвАЛЕв Лео-
нард и СТАНЧИНСКИй тренировались в стрельбе, готовя себя к совершению тер-
рористических актов.

Организация проводила подрывную работу в Госуниверситете, противопоставляя 
себя комсомолу и препятствуя его работе.
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дело «сельроб» 
Ликвидирована молодежная националистическая террористическая организация.
Участники организации в основном являются преподавателями и студентами раз-

ных вУзов, вТУзов и специалистами, недавно закончившими вУзы.
Организация ставила своей целью — создание национал-фашистской партии 

на Украине.
Организация подготавливала группу для проведения террористических актов про-

тив руководителей партии и правительства, собирала шпионские сведения о вооруже-
нии Красной армии и состоянии оборонной промышленности.

Руководителем организации был МЕЛЬНИЧУК — галичанин, 1906 года рожде-
ния, в 1930 году прибыл из польши в СССР, преподаватель Машиностроительного 
Института.

МЕЛЬНИЧУК регулярно посещал в Харькове польское консульство.

дело «Печенежское»
вскрыта и ликвидируется молодежная террористическая троцкистская организация.
Участники организации стоят на террористических позициях, обсуждали вопросы 

совершения террористических актов против руководителей партии.
Члены террористической группы ДИКОвСКИй и РУвИНСКИй выражали го-

товность лично осуществить террористический акт, не останавливаясь ни перед каки-
ми опасностями, вплоть до самопожертвования.

Один из активных участников организации ДИКОвСКИй проводил вербовочную 
работу по печенежскому району и гор. Харькову.

По белой контрреволюции

Арестовано на 10 января 1938 года 145 чел.
Осуждено 143 чел.
Из НИХ:
Особой Тройкой 143

по I категории 73
по II категории 70

Особым Совещанием 1
Наличие арестованных 1

Из числа арестованных: 
бывших белых 67
Реэмигрантов 26
Связей террористов 12
Членов РОвСа 6
белая к[онтр]р[еволюционная] молодежь 7
Контрразведчиков 11
Карателей 14
прочих 2

И з  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  а р е с т о в а н н ы х  и з ъ я т о :
по промышленности 14
по сов[етским] учреждениям 131

Н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а в  а р е с т о в а н н ы х :
украинцев 89
русских 43
прочих 13



47Ðîçä³ë 1. Ìîâîþ äîêóìåíò³â

в  р е з у л ь т а т е  с л е д с т в и я  в ы я в л е н о :

террористов 2
членов РОвСа 6
участников белых к-р. группировок 28
шпионов 2
диверсантов 1

дело «инкассаторы»
Арестованный пРЕОбРАжЕНСКИй п. Н. — брат террориста, проживающего 

в праге, член РОвСа, завербован в 1921 году [в] Галлиполи капитаном ФОССОМ 
и переброшен в СССР с террористическими заданиями.

в 1924—1925 гг. в г. Харькове создал террористическую группу из быв. белых 
офицеров в составе: КАЛИНКО, ГУСАпЕНКО и ГУРЧИНСКОГО (двое осуждены 
в 1929 году, КАЛИНКО скрылся, разыскивается).

в 1930 и 1934 гг. к пРЕОбРАжЕНСКОМУ нелегально приезжал участник боевой 
группы РОвСа — террорист РАДКЕвИЧ владимир, который подтвердил прежнее за-
дание о необходимости создания террористической группы.

пРЕОбРАжЕНСКИй в последнее время вел активную контрреволюционную 
агитацию и обрабатывал в контрреволюционном направлении ряд лиц.

дело «мартовец-каïитан»
вскрыта террористическо-диверсионная группа, созданная в 1923 году быв[шим] 

белым офицером МАЛЬЦЕвЫМ С. Н., инженер Укрпромпроектстроя в г. Харькове.
Харьковская контрреволюционная группа имела связь с диверсионной группой 

в Севастополе, возглавлявшейся ровсовцем КРюЧКОвЫМ, бежавшим за границу 
после совершения взрыва порохового погреба в Севастополе.

Участники харьковской группы проводили активную контрреволюционную аги-
тацию; некоторые из них — братья СОКОЛОвЫ, ИГНАТОв — пытались бежать 
за границу.

в 1931 году СОКОЛОвЫ приобрели шапирограф и пытались печатать контррево-
люционную литературу для распространения.

дело «техники»
вскрыта диверсионная группа из молодежи (сыновья быв[ших] белых) в составе: 

СИМЕНСОНА — техник ТЭЦ, ГАЕвСКОГО — преподаватель, ИвАНЧУКА — монтер.
Участники группы были связаны с сыном сотрудника германского консульства 

в Харькове — УНГЕРОМ, читали и распространяли фашистскую литературу.
До 1935 года собирались в германском консульстве и намечали методы борьбы 

с Советской властью.
ИвАНЧУК от УНГЕРА получил задание о взрыве водонасосной станции на ЭСХАРе.

дело Прокóды
Арестованный бывш. белый офицер, каратель пРОКУДА дал показания о том, 

что в Анапе и Сочи существует контрреволюционная организация, подготовлявшая 
террористические акты над руководителями партии и правительства.

в эту террористическую организацию пРОКУДА был завербован в 1934 году ру-
ководителем ее — бЕЛОУСОМ.

От бЕЛОУСА пРОКУДА имел задание связаться с белоэмигрантскими организа-
циями за границей.

пРОКУДА сознался, что он вместе с членом организации — сыном кулака пОп-
КО и бЕЛОУСОМ наметили план совершения террористического акта над секрета-
рем ЦК вКп(б) тов. АНДРЕЕвЫМ.
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Лично пРОКУДА завербовал в контрреволюционную террористическую органи-
зацию кулака АНТОНЕНКО.

Цèò. çà: великий терор в Україні, «Куркульська операція» 1937—
1938 рр.: у 2 ч. / упоряд. Сергій Кокін, Марк юнге. — К. : вид. 
дім «Києво-Могилянська академія», 2010. —Ч. І. — С. 306—317.

д о к ó м е н т  №  1 0

витяГ іЗ коПіЇ ЗвітноГо матеРіалУ

ïро оïеративнó роботó УРсм Унквс ó харківській області  
за дрóге ïівріччя 1937 р.

10 ñ³чíÿ 1938 ð.

Об оперативной работе УРКМ УНКвД по Харьковской области  
за время с 01.06.1937 г. по 01.01.1938 г.

в результате резкого оперативного нажима, за время с 01.06.1937 г. по 01.01.1938 г. 
органами РКМ УНКвД по Харьковской области проведена следующая работа:

Осуждено обычной Тройкой 9902 чел[овек]
Осуждено Особой Тройкой 1329 чел[овек]
А р е с т о в а н о  п о  д е л а м ,  к о и  п е р е д а н ы  
п о  п о д с у д н о с т и

 
3731 чел[овек]

И того репрессировано 14 962 чел[овек]
И з  ч и с л а  о с у ж д е н н ы х  О с о б о й  Т р о й к о й :
по I категории 431 чел[овек]
по II категории 898 чел[овек]
вСЕГО 1329 чел[овек]
Из числа дел, рассмотренных Особой Тройкой, было заслушано 85 дел групповых, 

с количеством арестованных — 285 чел[овек].
3731 чел[овек] арестованных по делам, переданным судебно-следственным орга-

нам, распределяются по видам преступности так:

по вооруженным и невооруженным грабежам 299 чел[овек]
по всем видам краж 1333 чел[овек]
по хулиганству 1436 чел[овек]
по поджогам 12 чел[овек]
по прочим видам 651 чел[овек]
Из числа арестованных по грабежам — 299 чел[овек] осуждено — 180 чел[овек], 

из них к расстрелу — 24 человека.
Ликвидировано 267 грабительских и воровских группировок, с общим количе-

ством привлеченных — 838 человек.
Из НИХ:

по г. Харькову 130 группировок
на 391 чел[овек]

по р[айо]нам области 97 группировок
на 327 чел[овек]

по транспорту 40 группировок
на 120 чел[овек]
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за время с 01.06. по 31.12.1937 года предупреждено 258 разных преступлений, 
из них:

по городу 95
по районам области 110
по транспорту 53

Цèò. çà: великий терор в Україні, «Куркульська операція» 1937—
1938 рр.: у 2 ч. / упоряд. Сергій Кокін, Марк юнге. — К.: вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2010. —Ч. І. — С. 317, 318

д о к ó м е н т  №  1 1

доПовідна ЗаПиска

ïро оïеративнó роботó Уïравління нквс ó харківській області  
наркомó внóтрішніх сïрав УРсР і. м. леïлевськомó

12 ñ³чíÿ 1938 ðîêó

Народному Комиссару внутренних Дел УССР  
Комиссару Государственной безопасности II-го ранга 
тов. Лåïлåâñêîìó

Оперативная работа Харьковского Областного Управления НКвД за последнее 
полугодие была подчинена выполнению приказов народного комиссара внутренних 
дел Союза ССР по разгрому контрреволюции.

Как установлено, Харьковская область была значительно засорена враждебным 
элементом.

До 1934 года Харьков, будучи столицей Украины, привлекал к себе особое внима-
ние иностранных разведок.

Наличие в Харькове крупной промышленности, ряда мощных оборонных заводов, 
развертывание строительства — стягивало кулацкий контрреволюционный элемент.

в Харькове сосредоточено большое количество научных и учебных заведений, 
куда националисты проникали, стремившись расширить там свое влияние.

польские и немецкие разведки использовали осевшие здесь кадры «политэми-
грантов», галичан, реэмигрантов, перебежчиков,— среди которых вербовали агентуру. 
Работа этих разведок облегчалась наличием польского и немецкого консульства.

водворенные в Харьковскую область переселенцы из погранполосы еще больше 
расширили базу для  антисоветских формирований.

Оперативный удар Областного Управления НКвД УССР был направлен на раз-
гром контрреволюционного подполья и очистку области от шпионского, диверсион-
ного, повстанческого и кулацкого элемента.

На 10 января 1938 года было арестовано по области — 18 368 человек.
Основное внимание было направлено на выкорчевывание правотроцкистских 

заговорщиков, пробравшихся в советский и партийный аппарат, расставивших свои 
кадры на ряде предприятий, в земельных, заготовительных и др. организациях.

Деятельностью правотроцкистской организации руководили бывш[ие] секретари 
Обкома Кп(б)У ДЕМЧЕНКО, МУСУЛЬбАС, НАЛИМОв, бывш[ий] председатель 
Облисполкома пРЯДЧЕНКО и др.
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Особо разрушительную работу они развернули в сельском хозяйстве Харьковщи-
ны, причинив огромный вред в области животноводства и зернового хозяйства, бло-
кируясь в своей практической подрывной работе с националистами.

по делу правотроцкистской организации было арестовано — 500 человек.
в частях Харьковского гарнизона правотроцкистские предатели развернули боль-

шую подрывную работу.
в течение продолжительного времени руководители правотроцкистского заговора 

в частях ХвО — бывш[ий] командующий округом ДУбОвОй, нач[альник] полит-
управления КОжЕвНИКОв расставляли вражеские кадры на командные и полити-
ческие должности.

польские разведывательные органы создали разветвленные шпионские резиден-
туры на оборонных предприятиях, в частях гарнизона вокруг стратегических объектов 
(артиллерийские склады, железнодорожные мосты и др.), а также ими организовыва-
лись националистические формирования, как в городе, так и на периферии.

по польской контрреволюции было арестовано 3700 человек шпионов, диверсан-
тов, повстанцев и националистов.

Наряду с поляками активную разведывательную, диверсионную и повстанческую 
работу развернули немецкие фашисты.

Оперативный удар по немецкой контрреволюции был направлен на разгром шпи-
онских гнезд гестапо и ликвидацию фашистских националистических подпольных 
организаций.

по немецкой контрреволюции было арестовано 952 человека.
Деятельность польских и немецких националистических организаций тесно пере-

плеталась с антисоветской работой украинских националистов.
боротьбисты, сохранив в Харькове в ряде учреждений свои кадры, активизирова-

ли контрреволюционную деятельность выходцев из других украинских антисоветских 
политпартий (УпСР, УСД и др.), объединили националистические элементы и созда-
ли широко разветвленное подполье.

Националистические контрреволюционные организации на Харьковщине руко-
водились ЛюбЧЕНКО и ХвЫЛЕй, через активных боротьбистов — ЛАзОРСКОГО, 
ЛИХАНСКОГО, ДУбКО-бЕЛОпОЛЬСКОГО и др.

Организация создала широкую повстанческую сеть, охватив своим влиянием 
до 15 районов области. в отдельных районах, как, например, балаклеевском, Грунь-
ском, были созданы большие повстанческие отряды, командный состав которых ком-
плектовался из бывш[их] политбандитов, офицеров и членов УпСР.

Украинские эмигрантские закордонные центры засылали в Харьков своих эмис-
саров, которые, в свою очередь, разворачивали диверсионно-шпионскую, повстанче-
скую работу.

польское и немецкое консульства в Харькове вербовали агентуру среди национа-
листов.

На ряде оборонных предприятий (электростанция, ХТз и др.) вскрыты диверси-
онные группы националистов.

Ликвидирован также ряд боевых групп националистической организации, под-
готовлявших террористические акты против руководителей вКп(б).

Террористическая группа, руководимая бывш[им] боротьбистом ШЕНДРОй, рас-
полагала огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (изъяты).

Осевшие на Харьковщине остатки командного состава галицийской армии зна-
чительно активизировали деятельность националистов по заданиям закордонных 
центров.
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бывшие деятели УКп — ДРАГОМИРЕЦКИй (бывш[ий] секретарь ЦК УКп), 
зАМОЧНИК, КУЧЕРЕНКО и др. воссоздали в 1935 году подпольную организацию 
УКп, организовав в Харькове свое Оргбюро.

Оргбюро связывалось с укапистами других городов Украины.
по националистической контрреволюции было арестовано 2034 человека.
проведенная операция по кулачеству, по которой арестовано 11 148 человек, зна-

чительно сузила базу для контрреволюционной деятельности националистов.
Ощутительный удар был нанесен по церковно-сектантской контрреволюции. 

Ликвидирован ряд контрреволюционных организаций церковников и сектантов, про-
водивших большую подрывную работу, главным образом на селе.

по церковникам и сектантам было арестовано 1043 человека.
Среди латышской колонии в Харькове разведывательные органы Латвии создали 

ряд националистических формирований и диверсионно-шпионских групп.
Основной базой контрреволюционной работы являлись: латышский клуб и Харь-

ковский электромеханический завод, эвакуированные в период империалистической 
войны из Риги.

по латышской контрреволюции арестовано 337 человек.
Ликвидирован также ряд шпионских резидентур и агентов японской, румынской 

и греческой разведок. всего арестовано по ним 299 человек.
Активную работу проводили также правые и левые эсеры.
бывшие члены ЦК левых эсеров — КАРЕЛИН и правых эсеров — СТРЕЛЬЦОв 

создали подпольные эсеровские организации, связавшись с эсерами других городов.
Материалами следствия устанавливается также существование меньшевистского 

подполья, руководимого местным комитетом.
Активные кадровые меньшевики — ЦАГАРЕЛИ, КИСЛЯНСКИй, ЛУпИН-

СКИй и др[угие] поддерживали организационную связь с меньшевиками других 
городов Украины.

вскрывается также сионистское подполье, связанное с Москвой, Днепропетров-
ском и другими городами.

по антисоветским политпартиям арестован 121 человек. Операция по меньшеви-
кам и анархистам расширяется.

Имевшиеся оперативно-следственные материалы использовались для приобрете-
ния новой агентуры.

за последние пять месяцев было завербовано 90 человек, из них: агентов — 30, 
осведомителей — 60.

Совершенно бесспорно, что количество приобретенной агентуры явно недоста-
точно.

Особое значение в условиях Харькова приобретает создание крепкого агентурного 
аппарата на оборонных предприятиях по полякам, среди молодежи, где оперативный 
удар был нанесен незначительный, по исключенным из Кп(б)У, работа среди кото-
рых поставлена неудовлетворительно.

К созданию действенного агентурного аппарата приступил оперативный кос-
тяк УГб.

зам[еститель] Начальника Харьковского Облуправления НКвД  
Майор Государственной безопасности   ÐЕЙÕÌАН

«12» ÿíâàðÿ 1938 г., ¹ 933153/ñò., г. Õàðüêîâ

Цèò. çà: великий терор в Україні, «Куркульська операція» 1937—
1938 рр.: у 2 ч. / упоряд. Сергій Кокін, Марк юнге. — К. : вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2010. — Ч. І. — С. 318-321
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д о к ó м е н т  №  1 2

План Заходів

 ïо ïроведенню «німецької оïерації» за наказом нквс УРсР
áåðåçåíü 1938 ðîêó

пЛАН
мероприятий по немецкой работе, в соответствии с приказом Наркомвнудел УССР.

1) Усилить работу с арестованными вОЛЬФ, РУпп, бЕНЬЯМИН, НАЦИОКС 
И ДАвИСКИН, с целью выявления их связей с фашистским подпольем.

2) Углубить работу с агентурой «ТАРНОпОЛЬСКИМ», «РОТТ», «РОЛЛАНД», 
«вОЛЬФ», «РАйХЕРТ» и «ФРИДРИХ», имеющими связи среди антисоветской части 
немцев и могущих выявить центры немецкой фашистской работы на Украине.

3) Еще раз пересмотреть и более глубоко изучить учтенные материалы Отделения, 
с целью проведения дополнительной широкой операции по немцам.

4) проверить в Отделе и по Управлению всех агентов-немцев как действующих, 
так и архивных для выявления подозрительных в двойничестве и их ареста.

5) заняться раскопкой соотвествующих архивных материалов в Облархиве и 8-м 
Отделе, о выявленных как подозрительных в причастности к немецкому подполью,—
арествать.

6) Через официальные источники и агентурным путем выявить в первую очередь 
по предприятиям кадры немецкой агентуры, вернувшихся из лагерей и высылки 
и продолжающих проживать на Украине.

7) Использовать предстоящую паспортизацию для выявления подлежащих аресту лиц.
8) закончить работу по выдворению германско-подданых, в соответствии с цир-

куляром № 68. 
9) Дать специальное задание пК об углублении работы по немцам путем перлю-

страции документов, исходящих от консульства, в тщательно законспирированном 
виде.

10) Учесть выселение из СССР жен германско-подданых для вербовки, имея в ви-
ду использование их для закордонных целей.

11) Спустить районам директиву о проведении операции по немцам, с целью 
вскрытия центра организованной шпионской диверсионной и повстанческой работы 
немецкой военной разведки, и его стыка с украинской контрреволюцией.

Отметить необходимость усиления агентурной и вербовочной работы среди жен 
и молодежи членов семей репрессированных, спецпереселенцев и учительства.

Начальник 1 Отделения 3 Отдела УДб 
Лейтенант Госбезопасности   ï³äïèñ (ДРЕШЕР)

СОГЛАСЕН: врид. нач[альника] 3 отдела УГб ХОУ 
Ст[арший] Лейтенант Госбезопасности ï³äïèñ (бАРбАРОв)

УТвЕРжДАю: зам[еститель] Нач[альника] УНКвД по Харьков[ской] обл. 
Майор Государственной безопасности    (РЕйХМАН)

«    » марта 1938 г.

ГДА Сб України, Харків, спр. 023528, арк. 87, 88. Оригінал. Ма-
шинопис. На документі три рукописні резолюції.
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д о к ó м е н т  №  1 3

витяГ З РаПоРтУ

начальника харківської міжрайонної оïеративної грóïи  
старшого лейтенанта хатемкіна  

ïро зізнання в самообмові заарештованого П. і. савінського

êâ³òåíü 1938 ð.

<…> вызванный мною Савинский, в присутствии тов. Штаркмана, вначале под-
твердил ранее данные им показания, а затем в результате ряда уточняющих вопросов 
сознался, что себя оговорил. Сделал это он под влиянием содержащихся вместе с ним 
арестованных. Фамилию богданова назвал по совету других арестованных, расска-
зав им о том, что следователь на первом допросе добивается показаний о его связях 
с богдановым.

Савинский мною из-под стражи освобожден. Об изложенном доношу на распо-
ряжение.

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 4232, арк. 19, 20. Машинопис.

д о к ó м е н т  №  1 4

довідка 

ïро ïримóсове «вилóчення» дитини ó зв’язкó з арештом батьків 

16 òðàâíÿ 1938 ð.

4 Отд[еление]

С п Р А в К А

на ребёнка Киселева-Чубарова.

Дочь, Киселева-Чубарова Марина васильевна, 1935 года рождения, изъята 11 мая 
1938 г[ода] и направлена в детдом № 7 — ул. Революции № 3. —

Нач[альник] Админхозотдела ХОУ НКвД 
Мл[адший] Лейтенант Госбезопасности  (ЛюТОв)  ï³äïèñ

16 мая 1938 г[ода]

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 4892, арк. 5. Машинопис. Рукопис.
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д о к ó м е н т  №  1 5

ЗаПиска По ПРямомУ ПРоводУ

ó зв’язкó з ïроведенням «німецької оïерації» нквс УРсР
28 òðàâíÿ 1938 ðîêó

з а п и с к а  п о  п р я м о м у  п р о в о д у

КИЕв НКвД УССР — тов. Успенскому
тов. Ратынскому

Дальнейшим следствием по немецкой операции ликвидируется единое фашист-
ское подполье, развернувшее активную антисоветскую деятельность по Харькову 
и ряду районов области.

Руководство фашистским подпольем состояло из старейших германских агентов, 
связанных с разведкой дореволюционного времени.

Один из руководителей подпольной фашистской организации в Харькове вИТ-
ТЕ — зав. кафедрой иностранных языков Госуниверситета, является агентом герман-
ской разведки с 1912 года, завербован своим отцом — старым германским шпионом.

Резидент германской разведки КАМИНСКИй по специальности инженер-кон-
структор, создавший широкую шпионско-диверсионную сеть в научно-технических 
учреждениях Харькова, был связан с германской разведкой с 1915 года; активный 
германский разведчик бывший барон УНГЕРН — начальник сектора капитального 
строительства Харьковского Облплана, завербован для работы в пользу Германии не-
мецкой фронтовой разведкой в 1915 году.

показаниями вИТТЕ, ФРАССА — бывшего офицера германской армии, вОЛЬ-
ФА — бывшего преподавателя средней школы и других арестованных, вскрыта соз-
данная германским консульством в Харькове, подпольная фашистская организация 
под названием «Национал-Социалистская партия».

по показаниям этих арестованных, структура немецкой фашистской организации 
представляется в следующем виде:

Деятельностью «Национал-Социалистской партии» руководил центр — «Цен-
тральбюро», находившийся при германском консульстве в Харькове и имевший свои 
ответвления по периферии — «Ортс-Центрен». «Центральбюро» возглавлял герман-
ский консул ЭРТ, сын коего занимает руководящее положение в фашистском лагере 
Германии.

Арестованные участники фашистского контрреволюционного подполья показы-
вают, что деятельность этой организации была глубоко законспирирована и пресле-
довала главным образом террористические и повстанческо-диверсионные цели.

повстанческая деятельность проводилась путем формирования штурмовых от-
рядов, которые должны были во время войны совершать провокационные нападения 
в тылу действующих войск Красной Армии. Руководство штурмовых отрядов ис-
ходило из германского консульства, где был особый центр под названием «Крикс-
Центрум».

Командный состав штурмовых отрядов «Национал-Социалистской партии» состо-
ял из сотрудников немецких национальных издательств. в Харькове: Дас Ное Дорф, 
юнгштурм, Ди Трам-пете: КНОРЕ (в высылке — затребован нами), ФОСС (аресто-
ван, находится на излечении в психиатрической больнице).

Арестованный вОЛЬФ показывает, что группа «Национал-Социалистской пар-
тии», существовавшая при немецком издательстве, специально командировала членов 
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фашистской организации ФОНДИСА и ФРЕШЕРА (арестованы) в Молочанский 
район, ШМИДТА, СКЕГЕРА и ДАНДЕРА (арестованы) в Хортицкий район: бАУМА 
(устанавливаем), в Спартаковский район, а также другие немецкие национальные 
районы. все эти лица создавали в немецких районах группы «Национал-Социалисти-
ческой партии» и штурмовые отряды фашистской организации.

Командный состав штурмовых отрядов состоял также из руководящих работни-
ков немецкого клуба в Харькове — зав[едующий] клубом ЛЕССИК и культработник 
СТУпИН (осуждены). До конца 1933 года при немецком клубе легально существовал 
так называемый «Интернациональный батальон», который служил прикрытием для 
фашистского штурмового отряда и готовил боевые фашистские кадры для повстанче-
ства во время войны.

Следствием вскрыты боевые штурмовые отряды «Национал-Социалистской пар-
тии», созданные консульством в ряде районов Харьковской облсти.

в Сахновщинском районе — Фашистская организация со штурмовым отря-
дом, возглавлявшаяся резидентами германской разведки, кулаком РОДЕ и учителем 
МЕРТКЕ (осуждены по последней операции). Организация занималась поджогом 
колхозного имущества, уничтожала конское поголовье, выводила из строя сельско-
хозяйственный инвентарь, срывала хозяйственно-политические кампании и подго-
товляла на военное время вооруженное восстание.

Аналогичная фашистская организация ликвидирована в Лозовском районе, 
во главе с кулаком МАРТЫНОМ Карлом (осужден по последней операции), являв-
шимся нелегальным пастором. Организация готовила на военное время разрушение 
железнодорожного узла станции Лозовая, отравление воды в колодцах и других водо-
емах, уничтожение конского поголовья и подготовляла вооруженное восстание. Такое 
же повстанческо-диверсионное формирование фашистской организации вскрыто 
и в барвенковском районе Харьковской области, во главе с резидентом германской 
разведки учителем ШМИДТОМ (осужден по последней операции).

 показаниями вИТТЕ, ФРАССА, РИппЕ и других арестованных участников 
фашистского подполья вскрываются также диверсионно-террористические груп-
пы «Национал-Социалистской партии» в лингвистическом институте — во главе 
с преподавателем пЛЕССКИМ (арестовываем), Госуниверситете — руководитель 
группы вИТТЕ (арестован), Украинском физико-техническом институте, имеющем 
оборонное значение — участник группы ГАУТЕРМАНС, германско-подданный 
(арестован), в ряде других учебных заведений Харькова, оборонном заводе им. 
Фрунзе в гор. Сумы — во главе с германско-подданным РИппЕ Карлом (выслан 
в 1938 году), на Харьковском Электромеханическом заводе — возглавляемая ста-
рым германским агентом ТИЦ (осужден), на текстильной фабрике в Комаровке — 
Харьковской пригородной зоны — во главе с агентом германской разведки ГИРШ  
(арестовываем).

в своей антисоветской деятельности немецкая фашистская организация широ-
ко использовала кадры немцев,— спецпереселенцев из погранполосы, прибывших 
в 1935—1936 году на территорию Харьковской области.

в Сахновщинском, Лозовском, барвенковском районах Харьковской области 
вскрыты диверсионно-повстанч[е]ские группы среди спецпереселенцев (дела ШЕ-
МИНбЕРГА, КЛЕйНИНбЕРГА, зЕММЕРАУ и других), которые проживая в по-
гранполосе житомирском, Шепетовском и Эмильчинском районах, входили в немец-
кие фашистские организации и были связаны с германским консульством в Киеве.

С приездом на территорию Харьковской области эти группы установили на месте 
связи с фашистскими элементами и продолжали свою антисоветскую деятельность, 
разлагали колхозы, уничтожали колхозное имущество и поголовье скота.
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показаниями ряда арестованных установлено, что большая шпионская работа 
проведена в Харькове бывшими военнопленными русской армии, завербованными 
перед своим возвращением на родину германскими разведывательными органами. 

Диверсионные группы, заложенные этой агентурой германской разведки, вскры-
ты на заводе № 183. Организаторы этих групп бЕЛОУСОв, бОЛИбОК, КАМИН-
СКИй, пАНКРАТОв, ХОРОШЕвСКИй, проникшие на завод, (арестованы), были 
завербованы для работы в пользу Германии в период 1915—1916 годов во время сво-
его пребывания в лагерях военнопленных «Гюздорфе», «Диллингене», «Шмюндине», 
вацлаве, Терезенштадте — Германия.

Часть особо проверенной немецкой агентуры из числа военнопленных русской 
армии (бЕЛОУС, бОЛИбОК и другие) при выезде на родину получили явки в комен-
датуре германской оккупационной армии на Украине.

Следствием установлено, что немецкие оккупанты перед своим отступлением 
с Украины оставили здесь для подрывной работы свою шпионско-диверсионную сеть.

Арестованный ФРАСС — бывший офицер германской армии, военнопленный, 
работавший до ареста членом ткацкой промартели, был в 1918 году специально остав-
лен штабом германского командования для шпионской работы.

ФРАСС показывает, что после отступления немецкой оккупационной армии 
с Украины, шпионскую сеть германской разведки возглавляла нелегальная военно-
разведывательная комендатура, руководимая доктором САССОМ (выехал в Герма-
нию) и ТИЦ – бывш. владельцем магазина (осужден).

большую вербовочную работу проводили германские разведывательные органы 
среди советских граждан, выезжавших в служебные командировки в Германию и сре-
ди граждан СССР, проходивших обучение в высших учебных заведениях в Германии.

показаниями арестованных ЛИНЕЦКОГО — инженера института прикладной 
химии, ФАйНШТЕйНА — научного работника института Рационализации и других 
установлено, что так называемый «Союз студентов граждан СССР» в Германии фак-
тически находился в руках германской разведки и был ею использован для приобре-
тения агентуры в целях шпионажа и диверсии в СССР.

Арестованный инженер-электрик ФРИШбЕРГ был завербован гестапо в Гиль-
менау (Германия), где он обучался в германском учебном заведении. возвратившись 
в СССР, ФРИШбЕРГ по заданию разведки создал шпионско-диверсионную группу 
на Харьковском электромеханическом и турбогенераторном завод[ах].

значительную работу по насаждению диверсионных групп в Харькове играли ино-
специалисты германско-подданные, работавшие долгое время на крупных оборонных 
и промышленных предприятиях.

по показаниям арестованных техников МАЛОвА и ШИШАЦКОГО, на электро-
станциях, ГЭС № 2, Главной понизительной подстанции и ЭСХАРе вскрыты диверси-
онные сетки, заложенные немецкими специалистами НИССИНГОМ и ЭШНЕРОМ 
(выбыли в Германию). На заводе № 135 показаниями арестованного ЭММЕРОвА — 
работника этого завода, вскрыта диверсионная группа, заложенная резидентом герман-
ской разведки — подданным Чехословакии пИКОМ (запрошена санкция на арест).

На заводе № 183 вскрыта диверсионная группа в составе вИННИЦКОГО 
и других, созданная германским подданным ШюРМАНОМ (выбыл в Германию). 
На Электромеханическом заводе диверсионная сеть, созданная германским поддан-
ным КРАФТОМ (выехал в Германию), и на Харьковском тракторном заводе ликви-
дирована диверсионная группа в составе вЕРНЕРА и других, заложенная германско-
подданным ЕДЛИЧКО (в 1937 году выдворен из СССР).

Диверсионная группа германской разведки, созданная резидентом ДРЕйЕ-
РОМ (выехал в Германию), вскрыта и на Харьковском водопроводе. Арестованный 
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по этому делу пАУЛЬСЕН — техник городского водопровода, сознался, что подго-
товлял на время войны диверсионные акты путем бактериологического и химическо-
го отравления резервуаров питьевой воды. На объекте артезианского водоснабжения 
он успел осуществить ряд вредительских актов.

Рядом ликвидированных дел установлено, что гестапо и немецкая фашистская 
организация широко использовали для своей подрывной деятельности в СССР суще-
ствующие подпольные антисоветские формирования, в первую очередь правотроц-
кистских изменников родине.

Следствием по делу право-троцкистской диверсионно-вредительской организа-
ции на оборонном заводе № 183 установлено, что руководитель этой организации —  
директор завода бОНДАРЕНКО (арестован) по заданиям московского центра ор-
ганизации связался с германской разведкой и передавал ей шпионские материалы 
по заводу № 183.

Арестованные немецкие разведчики КОТЛЯРОв, техник-конструктор «Шахто-
строя» и РЕйХЕЛЬД — зав[едующий] проектным бюро отдела капитального стро-
ительства Харьковского электромеханического завода, по своей подрывной деятель-
ности были тесно связаны с право-троцкистскими формированиями в «Шахтострое» 
и на Харьковском электромеханическом заводе.

всего с начала операции по немецкому фашистскому подполью арестовано 
1945 человек. Из них: политэмигрантов — 19, бывш[их] военнопленных немцев — 17, 
бывш[их] военнопленных русских — 179, иноспециалистов — 16, консульских свя-
зей — 270.

за время с 1-го февраля арестовано — 634 человека, ликвидировано резидентур 
германской разведки — 13, арестовано по ним 41 человек, штурмовых отрядов вскры-
то 11, арестовано по ним 351 человек.

Операцию по разгрому немецкого фашистского подполья продолжаем. 

КОбЫзЕв

«28» мая 1938 г. Нач[альник] 3[-го] Отдела УГб ХОУ НКвС

(бАРбАРОв)

ГДА Сб України, Харків, спр. 023528, арк. 90—98. Копія. Маши-
нопис. 

д о к ó м е н т  №  1 6

акт ПеРевіРки Роботи

з вилóчення конфіскованого майна реïресованих колишнім начальником 
квартирного відділення аГв Унквс ïо харківській області  

л. а. виноградовим
26 гðóäíÿ 1938 ð.

АКТ

1938 года, Декабря «26» дня.

Комиссия, в составе Начальника Автотехнического Отдела АХО УНКвД по Харь-
ковской Области — зУбЕНКО, Начальника квартирного Отделения АХО УНКвД — 
вАСИЛЕНКО и Инспектора АХО УНКвД — СОМИНСКОГО, на основании 
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распоряжения пом[ощника] Нач[альника] УНКвД по Харьковской Области — 
Ст[аршего] Лейтенанта Государственной безопасности — тов. ДЕМИНА, произвели 
обследование деятельности быв[шего] нач[альника] квартотделения АХО УНКвД — 
вИНОГРАДОвА в части вопросов, связанных с конфискацией имущества репресси-
рованных.

при обследовании установлено: — учет и отчетность по объектам, где конфиско-
вано имущество, не систематизирован и как таковой не организован.

Имущество репрессированных, в отдельных случаях, из нескольких квартир скла-
дывалось в подвал, описи на сложенное имущество в подвал не составлялись.

подтверждается это следующим фактом: по Саммеровскому переулку № 3 в под-
вал было сложено имущество из 12-ти квартир, описи имущества, сложенного в под-
вал, не было. Отсюда, вполне естественно, неправильное изъятие имущества, подле-
жащее конфискации.

при проверке на выдержку объектов конфискованного имущества выявлены слу-
чаи, когда сотрудниками 2-го Отд[ела] УГб были вскрыты опечатанные квартиры, 
составлены описи изъятых вещей для передачи в тюрьму заключенным, но расписки 
заключенных в получении вещей — отсутствуют (дело № 6 «КУНИЦКОГО», дело 
№ 10 — щЕЛИНСКОГО-КОЛЕСНИЧЕНКО и дело № 9 КУТЕНКО).

Имели место случаи, когда при оформлении конфискации имущества репрес-
сированных выявлялась недостача вещей по сравнению с первоначальной описью, 
составленной при опечатании квартир (дело щЕЛИНСКОГО-КОЛЕСНИЧЕНКО 
№ 10, дело КУРИШКИНЫХ № 7).

Как реагировал на вышеуказанные факты вИНОГРАДОв, из материалов учета не 
видно.

Описи имущества и акты изъятия ценностей составлялись небрежно, в отдельных 
случаях на клочках бумаги, в описях не обозначено точно наименование предметов 
и вещей, ткани указывались в кусках, без указания метража (дело № 6 щЕЛИНСКО-
ГО-КОЛЕСНИЧЕНКО).

при оформлении конфискации имущества, производилось изъятие ценностей, 
о чем составлялись акты в 2-х экземплярах. Акты вместе с ценностями сдавались вИ-
НОГРАДОвУ без всякой расписки в получении. Учет поступления ценностей — от-
сутствовал. Указанный способ приема ценностей не обеспечивал правильности учета 
и пред[о]ставлял возможность для злоупотреблений.

Из беседы с заведующим базой Харпромторга тов. МЕЛАМЕД, последний сказал, 
что со стороны — вИНОГРАДОвА была попытка дать распоряжение по телефону 
о задержке недопуска в продажу каких-то вещей.

Комиссия отмечает, как ненормальное то, что вИНОГРАДОв купил для своей 
жены манто под котик из числа конфискованных вещей.

Установлено, что Райжилуправлением выдано квартотделению в лице — вИНО-
ГРАДОвА оформленную ордерную книжку чистых бланков на право занятие квартир.

вИНОГРАДОв без разрешения Нач[альника] АХО получил на свое имя ордер 
на занятие квартиры из 2-х комнат. в одной из этих комнат проживала жена репрес-
сированного, которую он лично переселил.

КОМИССИЯ (ï³äïèñè)   (зУбЕНКО)

       (вАСИЛЕНКО)

       (СОМИНСКИй)

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 915, арк. 21, 22. Оригінал. Машинопис.
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д о к ó м е н т  №  1 7

витяГ З «обвинУвальноГо висновкУ»

визнаного соціально-небезïечним елементом к. Г. Герекке
жîâòåíü 1939 ð.

<…>
3 отделом УГб Харьковской области по подозрению в проведении антисоветской 

деятельности в сентябре 1937 г[ода] был арестован Герекке Конрад Георгиевич — сын 
осужденного за шпионаж в пользу Германии быв. Начальника Санчасти УНКвД 
по Харьковской области Герекке Г. К.

произведенным следствием установлено, что Герекке Конрад, будучи учеником 
немецкой школы в Харькове, был связан с антисоветски настроенными учениками 
школы: сыном германско-подданного РОзвАНДОвИЧ и дочерью осужденного па-
стора бИРТ. ГЕРЕККЕ поддерживал в школе немецких детей, совершивших религи-
озный обряд — конфирмацию. выступал всегда на стороне антисоветски настроен-
ных учеников. в 1937 году организовал под видом боксерского кружка антисоветски 
настроенных учеников, детей репрессированных бОНХАДИ, РЕйМАН, ГААГ …

виновным себя не признал.
ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 4633, арк. 43. Машинопис.

д о к ó м е н т  №  1 8

інФоРмація ПРо колиШньоГо секРетаРя

харківського обкомó кП(б)У с. о. кóдрявцева
5 гðóäíÿ 1955 ð.

протокол осмотра архивно-следственного дела № 967368

1955 года, февраля 5 дня. Я, заместитель начальника ОО КГб при СМ СССР 
по в/ч 25906 полковник Гусев, ознакомившись с материалами архивно-следственного 
дела № 967368 по обвинению

Кудрявцева Сергея Александровича, 1903 года рождения, урож[енца] г. бежецка 
быв[шей] Тверской губ., русского, быв[шего] чл[ена] вКп(б) до ареста работавшего 
в закавказском крайкоме партии, в ЦК АКп(б) г. баку, секретарем Харьковского 
и Киевского обкома Кп(б)У, затем вторым секретарем ЦК Кп(б)У.

Нашел:
Кудрявцев был арестован 13 октября 1937 г[ода] ГУГб НКвД СССР. На следствии 

показал, что он являлся одним из руководителей троцкистского центра в закавказье, 
проводил диверсионно-вредительскую работу на бакинских нефтепромыслах, участво-
вал в подготовке теракта против руководителей партии и советского правительства.

военной Коллегией верховного Суда СССР 25 апреля 1938 года на основании 
ст. ст. 586, 588, 589, 5811 УК РСФСР Кудрявцев приговорен к вМН — расстрелу.

приговор в тот же день приведен в исполнение*. На заседании военной Коллегии 
Кудрявцев свои показания подтвердил …

* Кудрявцев Сергій Олександрович розстріляний у Москві 25 квітня 1937 р., похований 
на таємному спецоб’єкті НКвС «Комунарка»

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 3843, арк. 72, 73. Рукопис.
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д о к ó м е н т  №  1 9

Постанова ГоловноЇ військовоЇ ПРокУРатУРи сРсР

Про відмовó в реабілітації л. й. Рейхмана
2 гðóäíÿ 1955 ðîêó

  копия
Секретно

«УТвЕРжДАю»
Ст[арший] пом[ощник]

Главного военного прокурора  
полковник юстиции  (п. ЛЕпШИН)

2 декабря 1955 года

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е 

2 декабря 1955 г. гор. Москва

военный прокурор отдела Главной военной прокуратуры майор юстиции Иванов, 
рассмотрев архивно-следственное дело по обвинению —

РЕйХМАНА Льва Иосифовича, 1901 года рождения, уроженца гор. 
Чернигова, еврея, из рабочих, с низшим образованием, ранее не суди-
мого, быв. член вКп(б) с 1920 года, до ареста работавшего начальни-
ком 7 отдела ГУГб НКвД СССР.

осужденного 25 января 1940 года военной Коллегией верховного суда СССР по ст. ст. 
581 «а», 5811 УК РСФСР к вМН — расстрелу, с конфискацией принадлежащего ему 
имущества.

У с т а н о в и л :

по приговору военной Коллегии РЕйХМАН признан виновным в том, что он, 
в 1933 году был завербован Мазо в антисоветскую террористическую заговорщицкую 
организацию, существовавшую в органах НКвД УССР.

в последующие годы РЕйХМАН, работая на ответственных должностях в органах 
НКвД УССР, а затем начальником отдела ГУГб НКвД СССР, в своей деятельности 
проводил вражескую работу, направленную на избиение партийно-советских кадров 
и сохранение от разгрома контрреволюционных формирований.

во время предварительного следствия и в суде РЕйХМАН виновным себя при-
знал.

Кроме того, к делу по обвинению РЕйХМАНА приобщены выписки из протоко-
лов допросов Ежова, Николаева-журид, Симховича, Ушакова, пассова и Успенского, 
показаниями которых РЕйХМАН изобличался в совершении преступлений.

в связи с поступившей жалобой от жены осужденного гр[аждан]ки РЕйХ-
МАН в. Ф. по делу РЕйХМАН Л. И. проведена дополнительная проверка, из матери-
алов которой усматривается, что за принадлежность к антисоветской заговорщицкой 
организации РЕйХМАН был осужден без достаточных оснований.

Так, из числа указанных лиц, изобличавших РЕйХМАНА в принадлежности 
к антисоветской организации, Симхович, пассов, Ежов и Ушаков в суде от своих по-
казаний отказались (л. д. 473, 478, 480, 482; т. 2).

в этой части вызывают сомнение и показания самого РЕйХМАНА, поскольку 
в процессе предварительного следствия РЕйХМАН от них отказывался (л. д. 79; т.1), 
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а арестованные по другим делам — Чечерский, балицкий, Леплевский и волков, 
с которыми, по заявлению РЕйХМАНА, он также был связан по антисоветской дея-
тельности, никаких показаний о РЕйХМАНЕ не дали (л. д. 474, 475, 476 и 481; т. 2).

Что же касается обвинения РЕйХМАНА в проведении вражеской работы, направ-
ленной на избиение партийно-советских кадров, то это обстоятельство материалами 
дела и дополнительной проверки полностью подтверждается. Кроме того, из указан-
ных материалов усматривается, что РЕйХМАН в период его работы в органах НКвД 
систематически допускал нарушения соц[иалистической]законности: массовые не-
обоснованные аресты, фальсификацию следственных материалов и применение неза-
конных методов следствия.

Так, РЕйХМАН во время предварительного следствия показал, что во время его 
работы в 3 отделе НКвД УССР по указанию Успенского были сфальсифицированы 
протоколы допросов арестованных затонского и Капуловского, по показаниям кото-
рых проходило большое количество др[угих] лиц. Успенский поручил ему, Рейхману, 
допросить ряд других арестованных, в протокол допроса которых также включить 
всех лиц, проходящих по показаниям затонского и Капуловского.

Далее Рейхман показал:
«после допроса этих арестованных я сообщил Успенскому, что впи-
сать фамилии эти невозможно, так как арестованные их совершенно 
не знают и никакого представления о них не имеют. Тем не менее 
я получил категорическое приказание Успенского «арестованных бить 
в кровь, чтобы получилось» <…>  после этого я добился от аресто-
ванных того, что они подписали протокол с теми фамилиями, на ко-
торые я получил приказание вставить в показания. Таким образом, 
я совершил прямое преступление, приняв участие в фальсификации 
следствия». (т. 1, л. д. 142).

Факты фальсификации показаний затонского и Капуловского, а на основе этих 
показаний фальсификации ряда следственных дел подтвердили арестованные по дру-
гим делам Хатеневер, Листенгурт, Успенский и Радзивиловский (т. 2, л. д. 483, 484, 
485 и 486, 487).

Радзивиловский в связи с этим показал:
«Лозунг Успенского «бить арестованных нещадным боем днем и но-
чью» широко был распространен в аппарате и не мог не приводить 
в итоге к раздуванию неправильных дел и к созданию явно провокаци-
онных» (т. 2, л. д. 487).

Касаясь вопроса фальсификации следственных материалов, Рейхман также пока-
зал, что он, работая начальником 7 отдела ГУГб НКвД СССР, занимался фальсифи-
кацией компрометирующих материалов на ряд руководителей наркомата оборонной 
промышленности СССР (т. 1, л. д. 154—160).

Это обстоятельство подтверждается и материалами проверки.
Так, 8 июля 1948 года арестован и 7 сентября 1938 года был осужден к расстре-

лу военной Коллегией верховного суда СССР быв[ший] начальник 8-го Главного 
Управления наркомата оборонной промышленности Свиридов, который обвинялся 
в том, что он является участником антисоветского военно-фашистского заговора.

проведенной Главной военной прокуратурой проверкой установлено, что Свири-
дов был осужден необоснованно, в связи с чем дело Свиридова с заключением предо-
ставлено в военную Коллегию на предмет прекращения его за отсутствием состава 
преступления в действиях Свиридова.

Справку на необоснованный арест Свиридова составлял РЕйХМАН. Он же утвер-
ждал и обвинительное заключение по делу (т. 2, л. д. 489).
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Ряд нарушений соц[иалистической]законности, выразившихся в массовых не-
обоснованных арестах и извращенных методах допроса арестованных, был допущен 
Рейхманом в период его работы зам[естителя] начальника УНКвД Харьковской об-
ласти (фактически исполнял обязанности нач[альника] УНКвД)

Говоря о массовых арестах, проводившихся НКвД УССР, Рейхман показал:
«Эти установки, естественно, не миновали и Харьков, точно такая же 
горячка, спешка в делах, спешка с арестованными по существу показы-
вали цифры оперативного нажима...» (т. 2, л. д. 321, 322).

К делу по обвинению Рейхмана приобщена его докладная записка на имя Ежова 
«О лимитах по Харьковской области», в которой Рейхман указывает, что к февралю 
1938 года по Харьковской области только особой тройкой было осуждено 9850 че-
ловек, из них 3450 человек, по первой категории. «Учитывая засоренность Харьков-
ской области», Рейхман ходатайствовал перед Ежовым о предоставлении ему лимита 
ещё на 8000 человек, из них на 3000 человек по первой категории. (т. 1, л. д. 254,  
255).

в своем объяснении от 27.VI.1939 г. Рейхман писал, что его ходатайство о предо-
ставление дополнительного лимита было связано с заявлением Ежова на совещании 
в НКвД УССР о том, что «надо ещё расстрелять по Украине тысяч тридцать». (т. 1, 
л. д. 256).

Из материалов проверки видно, что в период работы Рейхмана в УНКвД Харь-
ковской области только по 4 отделу УНКвД было осуждено также военной Коллеги-
ей верховного суда СССР 253 человека, из них к расстрелу 215 человек (т. 2, л. д. 493).

Установлено, что в этот период производились необоснованные аресты и осужде-
ния невиновных лиц.

Так, 7 декабря 1937 года военной Коллегией верховного суда СССР был осужден 
к 15 годам тюремного заключения быв. контролер уполномоченного КСК по Харь-
ковской области Сенчук А. К.

Сенчук обвинялся в том, что он являлся участником антисоветской диверсионно-
террористической организации правых,  по заданию которой проводил вредительскую  
работу в области сельского хозяйства.

проверкой в связи с жалобами Сенчука установлено, что Сенчук осужден необо-
снованно, а поэтому дело по его обвинению 15.X.1955 г. было прекращено военной 
Коллегией верховного суда СССР за отсутствием состава преступления.

Необоснованный арест Сенчука был произведен по постановлению, утвержденно-
му Рейхманом, который также утверждал и обвинительное заключение по делу (т. 2, 
л. д. 488).

по постановлению, утвержденному Рейхманом, был также необоснованно аресто-
ван, а затем осужден гр[ажданин] Ткаченко, дело по обвинению которого 18.VI.55г. 
прекращено военной Коллегией за отсутствием состава преступления (т. 2, л. д. 490).

С санкции Рейхмана имели место и другие необоснованные аресты. (т. 2, л. д. 491)
Изучением материалов дела по обвинению быв[шего] зам[естителя] начальника 

СпО УНКвД Харьковской области Федорова-беркова Ф.С., осужденного 8 марта 
1940 года военной Коллегией верховного суда СССР по ст. 19317 п. «б» УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ, установлено, что в тот период в УНКвД Харьковской области к аре-
стованным применялись физические меры воздействия с целью вымогательства у них 
заведомо ложных показаний.

Федоров-берков по этому вопросу показал:
«Я признаю, что действительно в УНКвД по Харьковской области 
имели место факты извращенных методов работы в процессе след-
ствия» (т. 2, л. д. 492).



63Ðîçä³ë 1. Ìîâîþ äîêóìåíò³â

Как показал арестованный по другому делу Друшляк, методы физи-
ческого воздействия к арестованным в УНКвД Харьковской области 
начали применяться после приезда в Харьков Рейхмана (т. 2, л. д. 492).

Это обстоятельство подтвердил и свидетель Фрей (т. 2, л. д. 493).
Свидетель бойко А. М. по этому поводу показала:

«Мне известно, что арестованных на следствии избивали, причем был 
установлен порядок так называемой «санкции» на избиение подслед-
ственных, которую давал в тот период Рейхман.
...Избитых и окровавленных подследственных я видела во многих ком-
натах, когда разносила работникам почту» (т. 2, л. д. 493).

Свидетель Ленский на допросе 22 мая 1939 года привел ряд фактов издевательств 
над арестованными и заявил: «избивали арестованных все, весь отдел, все отделения, 
все управление НКвД».

Этот же свидетель показал, что при допросе арестованного Касьяненко, послед-
ний был избит начальником УНКвД Рейхманом (т. 2, л. д. 493).

Таким образом, материалами дела и дополнительной проверки полностью дока-
зана вина Рейхмана в систематическом нарушении соц[иалистической] законности. 
ввиду этого является нецелесообразным входить с заключением в военную Коллегию 
верховного суда СССР на предмет прекращения дела в отношении Рейхмана в части, 
касающейся обвинения его в принадлежности к антисоветской заговорщицкой орга-
низации.

На основании изложенного,—

п О С Т А Н О в И Л:
в ходатайстве гр[аждан]ки Рейхман в. Ф. о пересмотре дела, по которому был 

осужден Рейхман Лев Иосифович, и его реабилитации — отказать.

военный прокурор Отдела Гвп 
Майор юстиции       (ИвАНОв)

2.XII.1955 г.

вЕРНО: Следователь ОО КГб по  КвО 
Ст[арший] Лейтенант      (РЫбКИН)

ГДА Сб України, Харків, спр. 012655, арк. 92—98. засвідчена копія. 
Машинопис.

д о к ó м е н т  №  2 0

інФоРмація ПРокУРатУРи киЇвськоГо військовоГо окРУГУ 

Про реабілітацію засóджених ó сïраві «Ровс»
18 чåðâíÿ 1957 ð.

Копия
вп КвО 25.03.1957 г.

Ст[аршему] помощнику военного прокурора КвО
п[од]п[олковнику] юстиции ГОЛЕНЕвУ,
г. Харьков на 4/665 от 28/2 1957 г.

Сообщаю, что определением вТ КвО от 2 октября 1956 г. отменены поста-
новления особой тройки УНКвД по Харьковской области от 10 и 15 июня 1938 г. 
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и прекращены дела производством за отсутствием состава преступления в отношении 
следующих лиц, осужденных как участников контрреволюционной офицерско-мо-
нархической организации «РОвС»:

 1. АЛЕКСАНДРОвА Ивана Александровича 1896 г. р[ождения]
 2. ШУМОвА Леонтия Андреевича 1883 г. р[ождения]
 3. бУРбЭ Арнольда Людвиговича 1896 г. р[ождения]
 4. ГОРбАЧЕвА Александра васильевича 1897 г. р[ождения]
 5. МЕЛЬНИКОвА Ивана Семеновича 1894 г. р[ождения]
 6. ШИЛО Николая Ивановича 1884 г. р[ождения]
 7. САФРОНКОвА петра васильевича 1891 г. р[ождения]
 8. пОДДУбНОГО Михаила Михайловича 1891 г. р[ождения]
 9. зЕФИРОвА павла Дмитриевича 1897 г. р[ождения]
10.  МАЛЕЕвА Дмитрия павловича 1866 г. р[ождения]
11.  АГАпОвА-КОШЕвОГО петра Ильича 1897 г. р[ождения]
12.  ЛАзАРЕвА Евгения Сергеевича 1892 г. р[ождения]
13.  ЛЫЧЕвКО Сергея Федоровича 1895 г. р[ождения]
14.  СКРЫпНИКА павла Ермолаевича 1879 г. р[ождения]
15.  ГОРЧИНСКОГО Константина Иосифовича 1903 г. р[ождения]
Определением вТ КвО от 5 октября 1956 г. отменены постановления особой 

тройки УНКвД по Харьковской области от 10 апреля 1938 г. и прекращены дела 
производством за отсутствием состава преступления осужденных как участников 
контрреволюционной офицерско-монархической организации «РОвС», в отношении 
следующих лиц:

1. МАЛЬКЕвИЧА Иосифа Ивановича 1884 г. р[ождения]
2. КАЧИНСКОГО Леонида Фомича 1891 г. р[ождения]
3. ХИжНЯКОвА Николая Андреевича 1886 г. р[ождения]
4. РАзНАТОвСКОГО венедикта Семеновича 1895 г. р[ождения]
5. бЕЛОУС Алексея Антоновича 1896 г. р[ождения]
6. пОТЕМКИНА Анатолия Николаевича 1880 г. р[ождения]
7. САМОФАЛОвА павла Артемовича 1883 г. р[ождения]
8. ДАНИЛЕвСКОГО Сергея Федоровича 1898 г. р[ождения]

зам[еститель] военного прокурора КвО 
полковник юстиции      М. САвЕНКО

ДАХО, ф. Р-6452, оп. 2, спр. 2373, арк. 33. Копія. Машинопис.



Р о з д і л  2

біоГРаФіЧні наРиси

Я не знаю, де вони зараз, але прийде день, 
і вони постануть і засвідчать. Те, що вони 
скажуть, підтвердить правдивість моєї сповіді.

Олåêñàíäð Âàйñáåðг. Холодна Гора 

Ну, як мені тебе забути 
Тут, у снігах, на чужині, 
п’ючи розлуки злу отруту…

З òàá³ðíîгî лèñòà Ìèêîлè Дóêèíà



Скарга Ярослава Галана до прокурора УРСР з  приводу 
репресії дружини Г. І. Галан-Геник

підписка про нерозголошення Я. в. Іва-
нова. 1938 ð³ê

підписка про нерозголошення 
п. Ф. Гузюка. 1939 ð³ê

підписка про нерозголошення І. ю. ба-
дера. 1938, 1939 ð³ê



ольга берТелсен

таємниця втРаЧеноГо аРхівУ

биковець михайло миколайович

народився 3 вересня 1894 рокó в селі борки Зіньківського ïові-
тó Полтавської гóбернії ó сім’ї фельдшера. Завідóвач бюро хар-
ківського обласного літератóрного фондó сïілки ïисьменників. 
Заарештований 24 серïня 1937 рокó в селі білики новосанжар-
ського районó харківської області за телеграфним розïоряджен-
ням Удб нквс УРсР як агент іноземної розвідки. Розстріля-
ний ó києві 24 жовтня 1937 рокó за вироком військової колегії 
верховного сóдó сРсР. Реабілітований ïрокóратóрою України 
28 грóдня 1992 рокó.

Михайло биковець належав до тієї когорти укра-
їнської молоді, творчість якої розквітла в двадцяті 
роки минулого сторіччя. Літературні побратими ні-
коли не вважали його талановитим або обдарованим. 
Дехто навіть називав «пристяжним пилипенка, по-
пуляризатором його статей... хлопцем на „побігень-
ках“» у засновника літературної спілки «плуг» 1. Іван 
Сенченко був одним з небагатьох, хто згадав биковця 
і охарактеризував як «людину діла» та «велетенської 

працездатності» 2. Михайло Миколайович був секретарем «плужанина», на ньому 
тримався весь журнал. він водночас опрацьовував кореспонденцію, відповідав на за-
питання авторів, роздаючи вказівки, фактично був головним редактором, і «половину 
перших номерів журналу (здається, спочатку він «плугом» називався) написав сам 
Михайло биковець під різними псевдонімами» 3. Сенченко підкреслював провінційне 
походження биковця, яке не дало йому змоги розвинути свій поетичний талант. Ми-
хайло Миколайович був людиною до звісної міри практичною та конкретною, яка не 
літала в богемному інтелектуальному піднебессі та не вдавала з себе класика. він був 
легкої вроди, «наскрізь земний, тому не лукавий, щирий, прямий» 4.

До переїзду в Харків биковець старанно працював у губернському відділі соці-
ального виховання (губсоцвиху) в полтаві. 1923 року він був переведений до відділу 
охорони дитинства в Харків, хоча, як зазначив у наркомосівській анкеті, був насампе-
ред вчителем, вважаючи своєю спеціальністю історію, українську мову, журналістику. 
завдяки його позашкільній роботі з дітьми і любові до педагогіки, биковцю доручать 
очолити секцію дитячої літератури «плугу».

У столиці Михайло з головою занурився в журналістську роботу. публікувався під 
різними літературними псевдонімами, наприклад Ашим, б-ець М., М. б., Марусик 

1 Сîê³л, Â. здалека до близького: (спогади, роздуми). — Едмонтон : Канад. ін-т укр. студій ; Альберт. 
ун-т, 1987. — С. 88. ; Êðèжàí³âñüêèй, С. Ми пізнавали неповторний час: портрети, есе, спогади. — К. : 
Рад. письм., 1986. — С. 128.

2 Сåíчåíêî, ². Оповідання. повісті. Спогади. — К. : Наук. думка, 1990. — С. 572.
3 Там само.
4 Там само.

М. М. биковець. Фîòî ïåðшî¿ 
òðåòèíè ÕÕ ñòîл³òòÿ 
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Мих., Мих. бик., Мих. Мик., Моторошний, Невіра Харько, Олівець та інші 5. знан ня 
з історії української культури, якою щиро цікавився, биковець набував самотужки. 
зібрав гарну бібліотеку, багато читав. Харківське літературне оточення стимулювало 
до творчості. вірші почав друкувати 1918 року в українських періодичних виданнях, 
хоча збереглися його перші літературні спроби лише в журналі «Червоні квіти», опу-
бліковані 1923 року 6.

биковець багато друкувався в наукових та педагогічно-освітніх журналах, також 
у бюлетені губвідділу наросвіти, оповідаючи про роль літератури у роботі дитячих 
виховних установ. Але все ж тяжів до фаху літературного критика, і невдовзі на сто-
рінках художньо-літературних видань з’явилися його статті, що відображають стан 
культурного будівництва в Україні.

У березні 1925 року биковець переходить до відділу дитячої книги Держвидаву 
України (ДвУ). Це був переломний момент його життя: нарешті Михайло Микола-
йович потрапив у атмосферу небюрократичну і до певної міри богемну. протягом 
1920-х років, коли повного ходу набрала українізація, публікував праці з історії літе-
ратури та культури, критичні есеї, огляди літературних журналів, готував журналіст-
ські довідки, рецензії на нові прозові твори та вірші, аналітичні статті, зокрема, про 
творчість Т. Шевченка, М. Коцюбинського.

Як член редакційної колегії газети «Радянське село», биковець упорядкував «Се-
лянський календар» 7, до якого частково увійшли зібрані ним матеріали словника про 
діячів української культури, включаючи володимира винниченка, який в Україні 
вже був оголошений persona non grata. починаючи з 1926 року, частішають закиди та 
звинувачення української інтелігенції у націоналізмі. Отже, в цих умовах дії биковця 
можна розглядати двояко: як політичну неоглядність та наївність, або навпаки — хо-
робрість та принциповість. публікація біографічних відомостей опальних академіків 
Михайла Грушевського та Сергія єфремова вже не пройшла непоміченою, про що 
єфремов записав у своєму щоденнику: «в «Радянському селі» М. биковець надруку-
вав перед літом Грушевського і мою біографію. Сьогодні (7 жовтня — Аâò.) я дізна-
вся, що за це вже він і «постраждав»: Хвиля, що править за диктатора над друкованим 
словом, звелів бідного хлопця зняти з роботи в газеті...» 8.

Однак, риси конформізму були також притаманні биковцю. під час Літературної 
дискусії, яка розгорнулась у 1925 році та не вщухала аж до 1928 року, він «тримався 
пилипенка» 9. На гребні політичного цькування Миколи Хвильового, коли в груд-
ні 1926 року той був змушений разом з товаришами з вАпЛІТЕ Олесем Досвітнім 
та Михайлом Яловим написати заяву-каяття, опубліковану газетою «вісті вУЦвК», 
биковець під літературним псевдонімом Харько Невіра виступив з критичною ста-
тею 10. У ній схвалив оцінку російського критика Михайла беккера, який применшив 
художній талант Хвильового та звернув увагу на «ідеологічні збочення». биковець 
засудив «нудьгу, розчарованість, зневіру в своїх силах, відсутність ясних перспектив 

5 Ï’ÿäèê, Ю. Українська поезія кінця XIX — середини XX ст.: бібліографія: антологія. — Т. 1.— К.: 
К.І.С., 2010.— С. 328.

6 Червоні квіти. — 1923. — № 1.— С. 35.
7 Селянський календар на 1928 рік / за ред. М. Марченка та упоряд. М. биковця. — Х. : вид-во 

всеукр. сел. газ. «Рад. село», 1928.
8 Ìàðîчêî, Â., Õ³лл³г Г. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929—1941) / 

в. Марочко, Г. Хілліг. — К. : Наук. світ, 2003.— С. 73 ; Єфðåìîâ, С. щоденники, 1923—1929 / упоряд. 
О. І. путро та ін.— К.: Газ. «Рада», 1997.— С. 603, 614.

9 Сîê³л, Â. здалека до близького: (спогади, роздуми)… — С. 88.
10 Нåâ³ðà, Õ. ще про Миколу Хвильового // плужанин.— 1927.— № 4.— С. 23.
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(і це в таку героїчну й прекрасну творчу добу наших часів!)» Хвильового як художника 
та громадянина 11.

працюючи секретарем редакції журналу «Сільський театр», биковець продовжу-
вав збирати біографічні та бібліографічні матеріали видатних сучасників, і в травні 
1929 року подав до ДвУ календар діячів українського мистецтва (література, кіно, 
театр, музика, критика) 12. Людина енергійна і допитлива, Михайло Миколайович 
спробував себе в різних літературних жанрах, услід за поїздкою до Канева опубліку-
вав дорожні нотатки «На могилі Тараса Шевченка» 13. 1930 року в Харкові виходить 
з друку збірник п’єс «Отак то тепер», впорядкований биковцем 14. У творчому дороб-
ку письменника також переклади творів Максима Горького та Михася зарецького. 
проте згадують його саме як автора унікального інформаційного зібрання — колекції 
8000 карток з біографічними відомостями, доля якої на сьогоднішній день залишаєть-
ся невідомою.

Існує версія, що після обшуку в помешканні биковця, вона назавжди зникла 
за мурами НКвС. Можливо, за свідченням Івана Сенченка, хтось із «слов’ян» (меш-
канців письменницького будинку «Слово») позбувся її та рукописів бібліографічного 
словника, відправивши в підвал після його арешту 15.

11 Нåâ³ðà, Õ. ще про Миколу Хвильового… — С. 23.
12 Наші поети й письменники за роботою // Червоний Шлях. — 1929. — № 5/6.— С. 253.
13 Бèêîâåцü, Ì. На могилі Т. Шевченка // плужанин. — 1927. — № 5. — С. 32—34.
14 Отак то тепер: зб. п’єс і естрад. матеріялу до весн. засів. кампанії та колективізації / упоряд. 

М. биковець. — Х. : Рух, 1930. — 62 с.
15 Сåíчåíêî, ². Оповідання. повісті. Спогади… — С. 572.

зустріч письменників з професором в. Сімовичем (прага), учасником всеукраїнської правописної 
конференції. Стоять (çл³âà íàïðàâî): М. Лебідь, М. Самусь, в. Минко, О. Демчук, А. Гак, М. биковець; 
сидять І. Микитенко, А. панів, в. Сімович, С. пилипенко, п. Тичина. Фîòî 1927 ðîêó, ì. Õàðê³â
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Оселився Михайло Миколайович у славнозвісному будинку одним з перших 
у 1930 році, до того якийсь час проживав у шкільній сторожці на басейній вулиці ра-
зом з василем Соколом, який за порадою Михайла вступив до кооперативу «Слово» й 
став одним із пайовиків майбутнього письменницького будинку. Сокіл перший в’їхав 
у квартиру № 14 (та взагалі був першим поселенцем у «Слові»). Михайло оселився 
трохи пізніше, тоді Сокіл і дізнався, який скарб биковець перевіз у валізах до нової 
квартири.

Це були біобібліографічні відомості про діячів політичного, громадського та куль-
турного життя України. Укладач власноручно збудував від підлоги до стелі книжкові 
полиці, які заповнив картками. Хронологічні межі цієї рідкісної колекції сягали кіль-
ка сторіч. Це була праця всього його життя. Автор постійно поповнював картотеку, 
і можна стверджувати, що вона не мала аналогів в Україні в той час.

Тоді, згадував Сокіл, «ніхто, крім мене, не знав, яку в цей час він проводив, 
без жодного забезпечення чи званих санкцій, науково-дослідну працю» 16. зібрані 
матеріали биковець використав при підготовці рукопису біографічного словника 
«за 400 літ». У липні 1931 року був навіть укладений договір на його публікацію у ви-
давництві «Української радянської енциклопедії», проте восени робота була поверне-
на на доопрацювання і друком не вийшла. 7 грудня 1932 року биковець заповів у разі 
його смерті всі підготовчі матеріали до словника «за 400 літ», починаючи з картоте-
ки, передати Музею діячів науки й мистецтва вУАН. Архів биковця включав також 
листування з письменниками і відомими діячами, яке він через професора Дмитра 
Гордєєва був готовий передати за умови нерозголошення змісту, який у більшості 
носив особистий характер. відомо лише, що Гордєєв у 1933 році «за участь у контр-
революційній організації наукових музейних працівників» був заарештований і після 
звільнення до Харкова не повернувся, а частина машинописних матеріалів слов-
ника нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені 
в. І. вернадського 17.

Тим часом Михайло биковець запрошує свого колегу, молодого літератора Ми-
колу Дукина, який працював в кооперативно-видавничому товаристві письменників 
«плужанин» та в журналі «плуг», зняти кімнату в його квартирі. Таким чином, у три-
кімнатній квартирі розмістилися биковець, родини Сокола та Дукина 18.

Людиною він був товариською, разом з володимиром Сосюрою, за твердженням 
Остапа вишні, вони були знаними більярдистами. У приватному житті биковцю не 
поталанило. його стосунки з сестрою Олеся Досвітнього зайшли в глухий кут. багато 
пізніше, коли Михайлові Миколайовичу було вже за тридцять, він зустрів ту дівчи-
ну, у яку був закоханий ще юним. вони почали жити в биковця в будинку «Слово», 
але стосунки не залагодилися, і жінка від нього пішла. Михайло Миколайович дуже 
страждав, бо любив її. Але коли був заарештований, у офіційній анкеті з рідні вписав 
лише брата, Івана Миколайовича, який працював у ворошиловграді.

що сталося з биковцем за десять років, що передували арешту, які завдання собі 
ставив, про що мріяв — практично нічого не відомо. його відомство соцвиху, в котро-
му колись працював, було «зачищено до блиску»: здебільшого колишні колеги, «націо-
нал-ухильники», були репресовані, або, як казав Сергій єфремов, «усушені». багато 
«слов’ян» були проголошені контрреволюціонерами та українськими націоналістами 

16 Сокіл, в. здалека до близького: (спогади, роздуми). — С. 88, 89.
17 Лÿшêî, С. з історії української біографічної довідкової справи: біографічні довідкові і довідкові 

видання 1920—1930-х рр., які не побачили світу // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. в. І. вернадсько-
го. — Київ, 2013. — вип. 37. — С. 584—587.

18 Дóêèíà, Нàòàлêà. На добрий спомин: повість про батька.—Х.: видання журналу «березіль». — 
2002. — С. 74, 359.
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і страчені, а ті, кому пощастило вижити, відбували терміни в північних таборах. Чи 
страждав, плакав биковець після самогубств Хвильового та Скрипника в 1933 році від 
нестерпного болю безпорадності і нікчемності, як Микола Куліш, Майк йогансен чи 
Микола зеров? Чи відчував ізольованість та самотність, коли з кожним роком у Спіл-
ці письменників та у будинку «Слово» залишалося менше знайомих йому людей?

На відміну від інших «слов’ян», заарештованих уночі у своїх квартирах, Михайла 
биковця розшукали поблизу залізничної станції Ліщинівка в Кобеляцькому районі 
полтавської області, де на річці ворсклі письменники заснували «ліщинівський сана-
торій». перепроваджений до Києва, биковець вже три тижні перебував у Лук’янівській 
в’язниці, коли 13 вересня 1937 року військовий прокурор КвО Дубелір підписав по-
станову про його арешт як агента іноземної розвідки. На той час биковець встиг зі-
знатися в антирадянській діяльності і стверджував, що такі фігури, як в. винниченко, 
М. Грушевський та С. єфремов остаточно сформували його націоналістичні погляди. 
заарештований розказав, що був членом контрреволюційної націоналістичної органі-
зації колишніх боротьбистів, до якої його, нібито, завербував Остап вишня. зізнання 
биковця містить діалог, який мовбито відбувся між двома письменниками. 

— Миша, любите ли вы свой край?
— Конечно.
— А жизнь отдадите за него? пойдёте ли вы по зову сердца за родную Украину?
— Я ответил согласием 19.
Серед учасників націоналістичної організації, до якої він начебто належав, бико-

вець називає інших знайомих та стверджує, що вони працювали в напрямку відриву 
України від Радянського Союзу. перед дослідником цієї кримінальної справи постає 
багатошаровий складний сценарій змови, яка не дуже майстерно, а й часом абсурдно, 
єднає практично всіх провідних діячів культури та мистецтва України тридцятих років, 
з якими биковець «контактував», «утягував до лав організації», «налаштовував проти 
Радянського ладу». І — ані згадки про картотеку биковця. щоправда, в останньому 
пункті обвинувального висновку його звинуватили в знищенні архівів літературного 
об’єднання вАпЛІТЕ в 1933 році та місячника «Червоний шлях» у 1937 році 20. Таке 
твердження здається голослівним і неправдивим, тому що ані фактичного підґрунтя, 
ані доказової бази в справі наведено не було. Хоча в обвинуваченні було вказано, що, 
знищуючи документи, биковець діяв з метою приховання контрреволюційної діяль-
ності учасників організації, і навіть згадувались імена призвідників, репресованого 
Остапа вишні і залишеного на волі за невідомих обставин Івана Сенченка.

Утім Михайла Миколайовича биковця розстріляли 24 жовтня 1937 року і, за яки-
мось дивним лінгвістичним збігом обставин, таємно поховали в биківні біля Києва. 
Мабуть, також крадькома була спалена його картотека, коли перед взяттям гітлерівця-
ми Харкова 24 жовтня 1941 року в бомбардованому місті палили архіви. за спогадами 
харків’ян, над Совнаркомівською вулицею, харківською резиденцією ДпУ/НКвС, 
курився чорний стовп диму, не вщухаючи кілька днів. бодай хтозна, як Григорій 
Костюк завжди сподівався, що таки колись знайдеться продовження «вальдшнепів» 
М. Хвильового, так і нам варто сподіватися на фізичне існування картотеки бикoвця, 
праці всього його життя, та на її чудову знахідку істориками в майбутньому.

19 ГДА Сб України, Харків, спр. № 035463, арк. 13.
20 Там само, арк. 74.



оксана галонсЬка

Життя йоГо — театР

боРтник янóарій дем’янович

народився 3 травня 1897 рокó в селі озерна терноïільського 
ïов. східної Галичини австро-Угорської імïерії в сім’ї свяще-
ника. театральний режисер. військовою колегією верховного 
сóдó сРсР 15 січня 1938 рокó «за належність до антирадянської 
націоналістичної диверсійно-терористичної організації» засó-
джений на розстріл. Розстріляний ó києві 16 січня 1938 рокó. 
Реабілітований військовою колегією верховного сóдó сРсР 
25 серïня 1956 рокó.

він був шістнадцятою дитиною в сім’ї вчитель-
ки та священика. батьки намагалися надати хлопцеві 
сучасну освіту, направивши до нещодавно створеної 
Тернопільської української гімназії. Це позитивно по-
значилося на його різнобічному розвитку. У стінах 
закладу діяли музичний та драматичний гуртки, вла-
штовувалися концерти, відбувалися диспути, читацькі 
конференції. Нарко (так зверталися до нього близькі 
та друзі) захоплювався музикою, відвідував усі вистави 
мандрівного Львівського театру товариства «Руська 

бесіда», захоплювався грою артистів Катерини Рубчакової, василя юрчака, Софії та 
йосипа Стадників. Уже тоді особливо цікавився музичними комедіями та оперетами, 
майстерно поставленими його родичем й. Стадником та диригентом Михайлом Кос-
саком. перша світова війна перервала навчання, гімназію він закінчив дещо пізніше.

1915 року до Тернополя приїхав молодий режисер Лесь Курбас, який до ново-
створених «Тернопільських театральних вечорів» активно залучав талановиту молодь, 
у якої студія набула великої популярності. «за моєю намовою, до театру поступив 
і бортник. він був поставний, мав гарне обличчя і голос, придатний для театрального 
хору. Недомагала у нього лише дикція. Ми радили йому застосувати «демосфенів-
ський» метод, а саме класти під язик камінчик і на загребеллі під шум водяного мли-
на виправляти її. бортник вперто працював над поліпшенням своєї дикції — і досяг 
успіхів: співав у хорі, брав участь в масових сценах і в балеті»,— згадував колишній 
актор «вечорів» Т. Демчук 1. початківець отримав ролі Акіли, парубка Дениса і Куклі-
ковського у п’єсах І. Карпенка-Карого «Суєта», «бондарівна» і «паливода XVIII сто-
ліття», Лопуцьковського у «Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка. виступав 
під ім’ям «Н. загребельний», взявши, вочевидь, псевдонім від назви місцевості, де він 
на той час проживав.

восени 1918 року приєднався до трупи режисера Миколи бенцаля, яка була ре-
організована в березні 1919 року у «Новий Львівський театр», а в січні наступного, 
об’єднавшись з трупою Гната юри, переїхала спочатку до проскурова, пізніше до 
вінниці, де перетворилась у театр імені Івана Франка. бортник-актор отримував 

1 Оñòàï’юê Б. Януарій бортник // Шляхи золотого поділля: Тернопільщина і Скалатщина: регіон. 
іст.-мемуар. зб. — Нью-йорк ; Торонто, 1983. — Т. 3. — С. 643.

Я. Д. бортник. Фîòî 20-õ ðîê³â 
ÕÕ ñòîл³òòÿ, ì. Õàðê³â
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сценічний досвід, граючи Лірника у виставі Т. Шевченка «великий льох», Цирульни-
ка у «затопленому дзвоні» Гауптмана, Антоніо-садівника — «весілля Фігаро» бомар-
ше та інші ролі.

Наприкінці червня він разом із Мар’яном Крушельницьким повертається до 
Тернополя і короткий час працює в Драматичному театрі під його ж керівництвом. 
На сцені цього театру наплинула близька дружба бортника з майбутньою дружи-
ною, молодою артисткою Ганною бабіївною. за три місяці вони їдуть до Л. Курбаса 
в Умань, і в листопаді 1920 року Януарія приймають до «Кийдрамте». з цього почи-
нається відлік творчості бортника-режисера.

На той час Лесь Курбас створив творчу організацію МОб — Мистецьке об’єднання 
«березіль» — своєрідний центр театральних майстерень Києва, Одеси, білої Церкви, 
борисполя, у яких вивчалися та аналізувалися елементи театральної роботи. при 
МОбі утворилася режисерська лабораторія (пізніше режисерський штаб), яка стала 
центром підготовки режисерів, а всі майстерні, комісії, студії — платформою ху-
дожніх, соціокультурних експериментів нової режисерської генерації учнів Курбаса. 
з 1922 року бортник стає режисером білоцерківської драматичної студії, яка 27 січня 
1923 року реорганізована у III майстерню «березоля». працюючи художнім керівни-
ком і режисером, він також готує матеріали місцевій газеті. з метою підготовки спеці-
алістів клубної справи, у білій Церкві відкрилися «Драматичні інструкторські курси». 
На заняттях слухачі розвивали здібності до імпровізації, мімодрами, удосконалювали 
мовний апарат і пластику, вивчали методи роботи над п’єсою, режисера з акторами. 
Окрім творчих занять, навчалися організаційній роботі зі створення драматичних 
гуртків, організації масових культурних заходів. На курсах, поряд з О. Гавришко, 
Г. Ігнатовичем, викладав Я. бортник 2.

2 Єðìàêîâà, Н. МОб // Авангард и театр 1910—1920-х годов : [сб.]. — М., 2008. — С. 185.

Режисерський штаб «березоля». Фîòî жóðíàлó «Нîâå ìèñòåцòâî». 1924 ð³ê



74 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

поступово, крок за кроком, до бортника-режисера приходила творча зрілість. 
його білоцерківська майстерня помітно зростала. Творчі зв’язки із «центром» — «бе-
резолем» у Києві, давали щедрі плоди. Коли ж «березіль» задумав поставити комедію 
на злобу дня «Шпану» в. Ярошенка, Курбас запросив до Києва саме бортника, який 
виявляв здібності до постановки комедій.

він підготував виставу-ревю у мюзик-хольному плані, застосувавши фігурні танці 
й циркові трюки, їзду на роликах в окремих сценах. Сюжетом послужив анекдот про 
те, як злодій проліз в установу, влаштувавшись замісником заввідділу, за яким потяг-
нулась «шпана». Комедія висміювала зловживання службовим становищем, таврувала 
злодійство, викривала колишніх аристократів; «всі вони крадуть, шантажують, п’ють, 
сваряться між собою і, остаточно заплутавшись, видають один одного і одержують по 
заслузі» 3.

прем’єра «Шпани» відбулась на сцені «березоля» 20 березня 1926 року, мала 
великий успіх у глядачів Києва і Харкова. Театр переїздить на постійну роботу до 
столиці. На харківській сцені режисер поставив «Яблуневий полон» І. Дніпровського. 
Театральна критика відзначала, що з трьох прем’єр, показаних «березолем» у першій 
половині сезону 1927/28 років, саме ця вистава найдовше трималася у репертуарі 
і приваблювала глядачів.

Ідея створення театрального колективу, який би відповідав вимогам часу, ішов 
у руслі передових мистецьких шукань, зріла в Україні давно. за плечима ідейних 
натхненників театру малих форм стояла школа Молодого театру та режисерського 
штабу театру «березіль». «веселий пролетар» був створений за фінансової підтримки 
всеукраїнської ради профспілок як центральна методологічна майстерня самодіяль-
ного театрального руху робітничих клубів столиці та периферії 4. Очолив його Януарій 
бортник, який вже остаточно сформувався як режисер.

Оскільки театр малих форм в Україні не мав жодних традицій, режисеру довело-
ся розпочинати все з початку — від створення драматургії до виховання відповід-
ного типу актора. взявши приклад з «березоля», у «веселому пролетарі» проводи-
лась значна навчальна і виховна робота акторського складу. Трупу театру складали 

3 Гóäðàí, Ж. «Шпана» в «березолі» // Нове мистецтво.— 1927.— № 17.— С. 8.
4 Театр як чинник справжньої культури: завдання театральної роботи профспілок // промови 

та резолюції І всеукр. наради в справі театральної роботи при впРпС, 20—24 березня 1928 р.— С. 34.

«Яблуневий полон» у постановці «березоля». Фîòî 1927 ðîêó, ì. Õàðê³â
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32 актори з вихідців «березоля», студентів харківського театрального інституту та 
молодих акторів. Серед них: Інна базилевич, Михайло волошин, василь Грипак, 
Григорій Дрозд, Наталя Лихо, Григорій Лойко, Микола Малігрант, Лідія Романен-
ко, Марія Травінська, порфирій Хотишевський, С. Шваргун. за браком постійного 
приміщення, репетиції проводили в польському клубі (вул. Гоголя, 4), єврейському 
клубі (вул. пушкінська, 12), Клубі спілки друкарів, а вистави грали у різних клубах 
профспілок Харкова 5. Штатного художника в новому колективі не було, усі завзято 
допомагали режисеру у виготовленні декорацій, до роботи також запрошували Дми-
тра власюка, євгена Товбіна, Міліцу Симашкевич й інших художників «березоля». 
при театрі був створений оркестр під керівництвом в. Монта, працювали балетмей-
стери Ервіна Купферова, Олена Кривинська. постійними режисерами були Януарій 
бортник, Ханан Шмаїн, режлаборантом Іван Маківський. І керівник, і весь творчий 
колектив, дотримувались поглядів Курбаса на сучасний український театр, утілюючи 
гасло «Новий театр з нових людей».

перший театральний сезон розпочався виставою—концертом «Ристю та чвалом» 
і «Колотнечею», в яких режисер головну увагу приділив сатиричній драматургії, яка 
викликала зацікавленість у глядача. «веселий пролетар» часто їздив з гастролями по 
робітничих районах України — Донбасу, Криворіжжю, Дніпропетровську, Миколає-
ву, Херсону, давши біля 70 вистав, які відвідало понад 65 тисяч глядачів 6.

Аналізуючи гастролі, режисер розумів, що глядач бажає різних жанрів — від 
комедії до сатири і драми. Колектив починає будувати репертуар за типом вечоро-
вих програм. Широко використовуючи музику, хореографію та всі можливі в театрі 
форми, Януарій бортник розвиває майстерність акторів і збагачує засоби художнього 
виявлення на сцені. виставами «землетрус», «пригоди», «Туди і назад», «пошилися 
в дурні» відкрився другий сезон. бортник не соромиться звертатися до Курбаса, який 
допомагає йому в роботі. Тематика вистав актуальна і різнопланова: огляд вад клубної 
роботи, боротьба з бюрократизмом, участь жінки в сучасному житті — усе подається 
гостро, цікаво і дотепно. 

Улітку 1930 року театр разом з Харківським Червонозаводським театром було 
обра но для участі у всесоюзній олімпіаді мистецтв народів СРСР. У Москві «весе-
лий пролетар» показує вистави за твором О. безименського «постріл» (де режисер 
використовує прийом живої газети) та «Спокійно, знімаю» (прийом фоторепортажу, 
в якому змонтовані кращі номери всіх програм). Оргкомітет вирішив відмовитися від 
будь-яких премій та призів, усі учасники отримали дипломи з вичерпною характерис-
тикою досягнень і недоліків. «...Театр цілком відповідає завданням радянського театру 
сатири. На відміну від деяких інших театрів цього жанру, «веселий пролетар» пере-
важно використовував політично актуальний драматургічний матеріал. Також театр 
може та повинен стати інструктивним і показовим центром створення малих форм 
самодіяльних гуртків»,— констатувало журі 7. І хоча справу, започатковану в Україні 
«веселим пролетарем», підтримали в Києві, Одесі, полтаві, Дніпропетровську, запо-
ріжжі, у 1932 році театр було розформовано за постановою ЦК вКп(б) «про пере-
будову літературно-художніх організацій».

Напередодні театрального сезону 1930/31 років Януарій бортник стає головним 
режисером Державного театру української музичної комедії (ДУМК). Режисер при-
водить молодих акторів, музикантів, авторів та перекладачів лібрето, тісно контактує 

5 Гîíчàðåíêî, Т. Из воспоминаний ведущей актрисы театра «веселий пролетар» Лидии Ивановны 
Романенко // переступи порог библиотеки. — Харьков, 2006. — С. 345.

6 Театр «веселий пролетар»: [репертуар гастрольної подорожі]: хроніка // Масовий театр.— 1931.— 
№ 3.— С. 48.

7 Решения жюри Олимпиады искусств // Советский театр.— 1930.— № 9/10.— С. 13—15.
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з художньою майстернею в. Меллера. Окремі вистави доручав режисерам Д. Козач-
ковському і М. Крушельницькому, щоб представити глядачам різні стилі у творчій 
палітрі музичної комедії. У репертуарі театру, зокрема, були вистави «Циганський 
барон» й. Штрауса, «Самозваний принц» Д. Клебанова та А. Ашкеназі, «перикола» 
ж. Оффенбаха, «Сухий закон» О. Рябова, «Кріпацька артистка» М. Синельникова, 
«Шоколадний воячок» б. Шоу (сценічна переробка Я. бортника).

Мистецьке життя і творчі процеси 1930-х років мають драматичну й трагічну істо-
рію. Усебічні утиски та шельмування, поширені в театральному середовищі, призвели 
до того, що артисти перебували в пригніченому стані остраху та напруги. Наприкінці 
1933-го за ґратами опинився Лесь Курбас, якому «сувора і справедлива» радянська 
влада спромоглася довірити лише табірний театр на Соловках. Гонінням і публічним 
обвинуваченням «у формалізмі, який нівечив українське радянське театральне мисте-
цтво», піддають, у першу чергу, колишнє оточення майстра.

У 1934 році Я. бортник вимушений залишити роботу і їде до Дніпропетровська, де 
перший сезон працює на посаді головного, наступні два — з пониженням до чергово-
го режисера Дніпропетровського театру ім. Т. Шевченка. Там ставить «бастилію божої 
матері» і «Соло на флейті» І. Микитенка, «платона Кречета» О. Корнійчука. бортник 
наважується звернутися до класики, взявшись за шекспірівського «Гамлета», що в усі 
часи засвідчувало чималий режисерський рівень, але задумка залишилася нездійсне-
ною через неможливість задіяти в головній ролі йосипа Гірняка, який після відбуття 
покарання був позбавлений права проживання в центральній місцевості 8.

І все ж Харків не відпускає Я. бортника, який відкликається на пропозицію 
очолити Державний театр Революції і повертається на початку нового театрального 
сезону 1936/37 року. працює над «Днями юності» І. Микитенка та «вієм» М. Гоголя.

його заарештували 28 вересня 1937 ро-
ку вдома, у будинку спеціалістів. Ось як 
трагічні події запам’ятала донька Дія, якій 
на той час виповнилося всього сім роч-
ків і після арешту батьків запроторили до 
спецприймальника НКвС. «У мій день на-
родження на початку липня татко подару-
вав мені цуценя німецької вівчарки з пре-
красним родоводом, Мілордом назвали… 
песик чудово розвивався і був уже досить 
великим і свідомим на кінець вересня 1937 
року, коли, прокинувшись вранці, я поба-
чила, що двері великої, таткової, кімнати, 
замкнені, і на ручках причеплена мета-
левого кольору пломба. Я проспала і те, 
як його виводили, і як витягали книжки 
та піаніно і воно задзвонило на сходах. 
Казали, що і Мілорд, по команді одного 
з працівників пролежав увесь час у своє-
му кутку в коридорі коло наших дверей, 
тільки часом вишкіряв зуби, а коли все 
скінчилось і стало тихо, підхопившись, 
підскочив до дверей і завив по-вовчому» 9.

8 Тàðíàâñüêèй, О. «Гамлет» на українській сцені // Сучасність. — 1973. — № 10. — С. 73.
9 Сонечко / Спогади Д. Я. бабіївни (бортник) про С. Федорцеву // з приватного архіву родини 
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Майже за місяць заарештованого відправили до дніпропетровської в’язниці в роз-
порядження начальника місцевого УНКвС, яке висунуло бортнику обвинувачення 
в участі в українському націоналістичному підпіллі та проведенні контрреволюційної 
агітації. Слідство оформило таку версію. Наприкінці 1926 року український націо-
наліст, галичанин, керівник театру «березіль» Курбас отримав від бортника згоду на 
участь в таємній організації, що мала на меті шляхом збройного повстання повалення 
влади в радянській Україні. Активній діяльності завадили арешти Курбаса та декого 
з провідних заколотників, проте наприкінці 1936 року за завданням начальника управ-
ління у справах мистецтв при РНК УСРР Андрія Хвилі письменник Іван Микитенко 
вдруге завербував бортника. завданням режисера-підпільника було перетворити хар-
ківський театр Революції в «український фашистський театр, який міг би в час по-
встання бути агітатором за самостійну українську державу з фашистськими формами 
правління» 10. звинувачення підкріплювали, силою свідчення витягнуті з арештованих 
у Дніпропетровську письменників Свирида Мусіяки та павла Нестерця, керівника 
місцевої хорової капели Миколи Міця. У той час А. Хвиля на допиті прізвище борт-
ника не назвав зовсім і стверджував, що про контрреволюційну діяльність Микитенка 
йому нічого не відомо. Драматург Іван Микитенко, з яким у режисера до останнього 
були тісні творчі стосунки, загинув за невстановлених обставин наступного дня після 
партійних зборів 3 жовтня 1937 року, на яких був виключений з партії за зв’язок із за-
клятими ворогами — троцькістами, буржуазними націоналістами.

НКвС поспішало з виконанням річного плану ліквідації «ворогів народу». Об-
винувальний висновок був складений слідчим Шнайдером 27 грудня 1937 року і на-
правлений на затвердження помічнику прокурора СРСР М. Рагінському. закрите 
судове засідання відбулося в Києві. бортник винним себе не визнав і від даних на по-
передньому слідстві свідчень відмовився, заявивши, що його обмовили. в останньому 
слові наголосив, що хай його краще розстріляють, аби була знята ганебна пляма, яку 
він на себе навів. На ці слова, що яскраво характеризують самого бортника, суд уваги 
не звернув...

його дружина, Ганна бабіївна вірила в заслання чоловіка «на десять років без 
права листування», збирала посилки, відносила. Їх приймали, і комусь же вони діс-
тавались… бабіївні пропонували зректися чоловіка, але та відмовилась, і як член сім’ї 
ворога народу в травні 1938 року була заарештована і отримала п’ять років таборів 11.

У 1955 році за її клопотанням про реабілітацію Я. бортника, віднайшли колиш-
ніх знайомих режисера і допитали на предмет його політичної лояльності, стосунків 
з Л. Курбасом. Колеги, а на 1937 рік подружжя й сусіди по квартирі, народні артисти 
України Софія Федорцева і Митрофан Кононенко, згадали книги з мистецтва його 
конфіскованої бібліотеки. Я. бортник залишився в їх пам’яті виключно позитивною 
особистістю, чуйним, уважним на роботі і вдома. Ніколи між бортником і Курбасом 
не було близької дружби, як і не було ворожих виявів щодо радянського устрою.

Слідчі ще раз ретельно переглянули матеріали 1937 року, повернулися до справи 
Курбаса (уціліла її оглядова довідка і навіть таємне повідомлення на аркушику з від-
міткою про виконання смертного вироку в Сандармосі) 12. Опитали вдову, народну 
артистку УРСР валентину Чистякову, яка про обох репресованих не мала ніякої ін-
формації. вона майже нічого не сказала, вірогідно, уникаючи небажаного спілкуван-
ня. проте головний режисер Харківського академічного театру опери та балету імені 
Лисенка Михайло Авах навів досить конкретні оцінки. На його думку, Я. бортник був 
учнем Л. Курбаса, але не послідовником у повному сенсі, сильним режисером, який 

10 ГДА Сб України, Харків, спр. 010972, арк. 46.
11 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 1, спр. 4673, арк. 23.
12 ГДА Сб України, Харків, спр. 010972, арк. 88.
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добре знав свою справу. «бортник був головним режисером українських театрів, тому 
його вимоги до артистів гарно вимовляти українською ніяк не можна назвати чимось 
ворожим. Ніяких націоналістичних проявів у нього я ніколи не помічав, у всякому 
разі такого не згадаю» 13.

Унікальність спогадів полягає в тому, що за розпорядженням управління мистецтв 
при РНК УРСР архів харківського шевченківського театру був спалений при евакуації 
в жовтні 1941 року. І вже нове слідство ще раз дізнавалось про відповідність звинува-
чень «березоля» «у складанні репертуару з п’єс яскраво вираженого націоналістичного 
характеру, популяризації історичних подвигів українського козацтва, прищеплюванні 
аудиторії театру націоналістичної романтики, ідеалізації петлюрівщини» — усього, що 
вважалось крамолою. Серед найбільш одіозних «фактів», був вислів, який нібито на-
лежав Андрію Хвилі, «що він — бортник, як ученик Курбаса, зробить все необхідне 
для перетворення театру в дійсний розсадник української культури» 14.

Творча доля і життєві колізії Януарія бортника є типовими для того часу. Утім 
діяльність режисера була помітною і повинна постати складовою дослідження з від-
творення непростої і яскравої картини художнього життя двадцятих — тридцятих 
років минулого століття.

13 ГДА Сб України, Харків, спр. 010972, арк. 103.
14 Там само, арк. 38 зв.



Юрій гроТ

сУдова лава Замість сПоРтивноГо П’єдесталУ

виставкін микола іванович

народився 8 грóдня 1904 рокó в місті воронежі в сім’ї кóста-
ря. кандидат ïедагогічних наóк, доцент державного інсти-
тóтó фізичної кóльтóри України. Заслóжений майстер сïортó 
сРсР. Заслóжений тренер УРсР. Заарештований Удб Унквс 
ïо харківській області 17 червня 1938 рокó за óчасть ó діяльнос-
ті антирадянської терористичної організації, виïравданий вій-
ськовим трибóналом 7 серïня 1939 рокó за недоведеністю складó 
злочинó зі звільненням з-ïід варти. Помер 1992 рокó в києві.

Історія харківського спорту ввібрала написані кров’ю 
трагічні сторінки, пов’язані з політичними репресіями. 
значних втрат зазнали спортсмени та аматори фізичної 
культури Харківщини в довоєнні роки. «ворогами на-
роду» були оголошені Микола євдокимов, Микола Ляс-
коронський, Костянтин Степанов, Олександр Шпаков-
ський, бернард Штерн… властиві спортсменам риси — 
мужність, сила, стійкість, вправність, були використані 
комбінаторами НКвС як аргумент обвинувачення фа-
брикованих справ про нібито викриті антирадянські те-

рористичні організації, ролі провідних виконавців яких відводилися майстрам спорту, 
чемпіонам, імена яких були широковідомі. Лише самі жертви, ті, хто побував у похму-
рих катівнях, здатні були правдиво розповісти про перебіг слідства, суду і дотримання 
радянської «соціалістичної законності». заслужений тренер і відомий спортсмен Ми-
кола виставкін у 1989 році розповів автору подробиці подій, пов’язаних з арештом 1.

він, молодий викладач інституту фізкультури, готував світовий рекорд у метанні 
молоту. здавалося, кожний його м’яз дихав неприборканою міццю. звернути, сказа-
ли б, гору — не роздумував би, вірячи в свої сили, згадував Микола Іванович. щоб 
його, раніше відомого як спортсмена-борця, хтось наважився пальцем торкнутися, 
таке в голові зовсім не поставало.

«17 червня 1938 року день був чудовим. безтурботно сяяло сонце. партійні збори 
в динамівському спортзалі наближалися до завершення, коли до мене підійшла заві-
дувачка спецчастини обласної ради Дурцева: «Миколо Івановичу, вас якісь товариші 
просять». У вестибюлі двоє в штатському відразу ж сунули мені під боки пістолети: 
«підеш з нами!»

«Емка» стояла біля самих дверей. Стиснули мене з двох сторін, у руках зброя. Роз-
кидати, викинувши їх з машини, мені, звісно, нічого не варто. Але ж навіщо? Непо-
розуміння, думаю, зараз розберуться і відпустять. промайнула, щоправда, тривожна 
думка, позаяк Мишка бунчука вчора також взяли. проте відкинув хвилювання, зна-
ючи, що мені не було чим дорікати.

1 Олåйíèê, Н. А., Гðîò Ю. ². История физической культуры и спорта на Харьковщине. (Люди. 
Годы. Факты. 1874—1950 гг.)/ Н. А. Олейник, ю. И. Грот. — Т. 1.— Х. : ХДАФК, 2002. — С. 181—185.

М. І. виставкін. Фîòî 1929 ðîêó, 
ì. Õàðê³â
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привезли до обласного управління НКвС, на вулицю Чернишевську. брязнула за 
спиною важка брама. У кабінеті сиділа жінка в цивільному. представилась: «Нечає-
ва». І відразу ж накинулась на мене: «Ага, попався, фашистська сволота!» брутальна 
лайка, погрози. Кинула на стіл величезну анкету: «заповнюй!» пишу і чекаю, що все 
зараз скінчиться, відпустять. Але Нечаєва суворо наказала: «виведіть!» І мене повели 
коридорами. Сірі стіни, громіздкі двері з «вічками».

Тоді кожен знав, хто такий «ворог народу». Їх, хитрих і підступних, вивертких, 
показували в кінофільмах, про них повідомляли газети. Як і всі інші, я був переко-
наний, що за ґратами сидять тільки вороги. І ось увіпхнули й мене до них в камеру. 
жовті, знесилені, обличчя в синцях, схудлі фігури, сперте повітря, народу напхано 
вщерть. Уявляю, якими поглядами дивилися вони на мене, велетня в білосніжній на-
піврукавці, білих вовняних штанцях і парусинових черевичках. До того ж, либонь, на 
моєму обличчі було написано, що я все ще вважав себе випадковим в отій похмурій 
камері. І раптом звідкись із кутка: «виставкін, і тебе сюди?» Насилу впізнав у змар-
нілій людині завжди кипучого енергією голову Харківського міськвиконкому Самуїла 
бежановича Саратікова, безмежно закоханого в фізкультуру і який так багато зробив 
для розвитку спорту в місті. за кілька днів він зник з камери, щезнув назавжди.

про слідчого Каменєва — він начебто був у НКвС секретарем партосередку — 
у камері казали: «Найзалізніший». вимагав, щоб я визнав приналежність до молодіж-
ної терористичної організації, яка нібито діяла в інституті фізкультури. А рекорд, що 
не відбувся, теж витлумачив дико: я, мовляв, готувався кинути бомбу в членів уряду. 
Недолугість! проте слідчому потрібно було її довести і він вибивав з мене зізнання чо-
тиригранним залізним прутом, ногами, бив і денцем пляшки в серце, важким примір-
ником книги по голові. Чомусь і зараз стоїть перед очами її назва «всі райони СРСР». 
І на кожному допиті, а деколи їх бувало зо два-три на добу, одна й теж вимога: «пи-
ши, визнай, тобі ж краще буде!» Тільки спорту, своїй загартованості, врівноваженості 
зобов’язаний тим, що витримав усі звірства, вистояв, не здався.

«Ó âåðåñí³ ì³ñÿц³ 1938 ðîêó íà çâîäèíàõ â³ч-íà-â³ч ç БÓНЧÓÊОÌ ñл³äчèй СÏ²ÂАÊ 
ñïèòàâ БÓНЧÓÊА: «Âè âòÿгíóлè ÂИСТАÂÊ²НА â àíòèðàäÿíñüêó ïðàâî-òðîцüê³ñòñüêó 
òåðîðèñòèчíó îðгàí³çàц³ю ìîлîä³? БÓНЧÓÊ â³äïîâ³â: «Н³». Тîä³ ìåíå âèâåлè ç ê³ìíàòè, 
à чåðåç ÿêèйñü чàñ ïîâåðíóлè ³ ï³ñлÿ цüîгî БÓНЧÓÊ çàÿâèâ, щî âòÿгíóâ ìåíå â êîíòððåâî-
люц³йíó îðгàí³çàц³ю» (з матеріалів судового дізнання — Óïîðÿä.) 2.

Неймовірно важко було там зустрітися з тими, хто не витримав катувань, узяв на 
себе провину за нездійснені злочини. Гіркий осад залишився у мене від зводин віч-на-
віч з колишнім директором інституту, Михайлом Федоровичем бунчуком. побитий, 
розпухлі руки, синя шия, сумні згаслі очі. «Коля, зізнайся,— вичавив він із себе,— що 
ми можемо зробити?» Невдовзі його присудили до розстрілу, дев’ять місяців тримали 
в камері смертників, потім якимсь дивом вирок відмінили, реабілітували. У воєнні 
роки він був головою Українського комітету фізкультури.

Діяла чітка схема: у камеру вміщали «політичних», притягнутих за найбільш не-
схожими справами. Чимало, як і я, чекали, що ось-ось з ними розберуться, відновлять 
справедливість. Ті, хто припинив вірити в краще, таїлися, мовчали. ще допомагали 
один одному вивчати азбуку перестукування. Так я довідався, що через день після 
мене заарештували завідувача кафедри легкої атлетики зосима петровича Синицько-
го, а за місяць тим же «телеграфом» відшукався давнішній приятель Льоня Ордін — 
футбольний арбітр всесоюзної категорії, керівник з навчально-спортивної роботи 
Центральної ради добровільного товариства «здоров’я», популярний у Харкові спор-
тивний журналіст і тренер. його також допитував Каменєв. У Леоніда, ми це знали, 

2 ГДА Сб України, Харків, спр. № 01549, арк. 9.
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була лише одна здорова нирка. На допитах він просив: «бий по ній — пришвидшуй 
кінець».

Далеко не всім вдалося подолати невщухаюче почуття голоду. його просто важко 
переповісти. До арешту я важив 114 кілограмів, після тюрми залишилося лише 62. 
проте з вагою мимоволі зникають сили, здатність протистояти, і тоді за окраєць хліба 
готовий... що там казати. Голод — гірше за катування. він робить людину пасивною, 
слабкою, поступливою. за обіцянку слідчого нагодувати досхочу, багато хто підписав 
найжахливіші «визнання», не задумуючись про наслідки. [...]

У серпні мене раптом перевели до в’язниці на Холодній горі. Сонце того дня па-
лило нещадно, «чорний ворон», в якому нас везли, розжарився, як сковорода, 
і я втратив у машині свідомість. Мене привели до тями тільки на тюремному подвір’ї. 
У камері площею 6—7 квадратних метрів нас було 16 чоловік. безкінечними питання-
ми «що відбувається в країні? Як таке могло статися?», допікали колишнього заступ-
ника голови облвиконкому Інокентія Івановича Шаповалова, якого ми всі поважали 
за мужність. На свій розсуд влучно тлумачив події колишній редактор однієї з облас-
них газет Семен Рікот, який не втратив в ув’язненні природного почуття гумору. Куди 
потім поділися ці чудові люди, мені так і не вдалося дізнатись.

На Холодній горі я зустрівся з завзятим футболістом і тренером товариства «Спар-
так» Сашком Азаренком, з яким пліч-о-пліч не один рік пропрацював у фізкультур-
ному колективі Хпз. пізніше довідався про арешт колишнього директора Україн-
ського науково-дослідного інституту фізкультури, доктора володимира Абрамовича 
бляха — він був особистим лікарем Станіслава Косіора, опублікував безліч книжок 
з лікувальної фізкультури, редагував перший в Україні спортивний часопис «вестник 
физической культуры». Дізнався і про те, що був розстріляний наш ерудит, началь-
ник школи тренерів володимир Адольфович бедункевич, заарештований викладач 
гімнастики Георгій васильович Шабайдаш і багато інших, добре знайомих мені, без-
корисних і чесних служителів фізичної культури. за що? Чому? Ці питання ми мали 
змогу задавати лише в камері, один одному.

Ніякого зв’язку з зовнішнім світом у нас, зрозуміло, не було, і постійна тривога 
про долі рідних і близьких тиснула, здається, на усіх. Хотілося вірити, що хоч їх, на-
ших дітей і дружин, не торкнулося отруйне жало беззаконня. Ми на своєму досвіді 
знали, що може трапитися все, і уява вимальовувала найстрашніші сцени розправ.

Якось зимою на початку 
1939 року мене, як і раніше 
вдягнутого в усе літнє, зно-
ву привезли на вулицю Чер-
нишевську. проте помітив, 
щось встигло змінитися в ду-
ші Каменєва і він вагався, 
задаючись якимись питання-
ми. Хоч бив мене слідчий, як 
і раніше, і сідати дозволяв ли-
ше на самий краєчок табуре-
ту, розміром з долоню. проте 
звинувачення чогось були вже 
інші — у антирадянській про-
паганді. Не знаю чому, біо-
графію свою слідчий Каме-
нєв завершив якраз на мені. 
На останньому допиті, вкотре 

будинок, у якому розташовувався військовий трибунал ХвО 
в 30-х роках минулого століття
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не добившись зізнання і привівши мене 
до тями після побоїв, раптом нахилився 
до вуха й прошепотів: «Молодець, Коля, 
якщо зможеш, тримайся!» Чув, за добу 
його розстріляли.

Ми потім охрестили ту епоху одним 
словом — «сталінізм». проте за цим, на 
мою думку, дуже вміло приховались кон-
кретні люди, які безкарно створювали 
зло. Чоловік, з яким працювали разом, 
навіть не хочу наводити його прізвище, 
пізніше громив «ті кляті роки» з трибун 
партійних зборів. Але саме тоді він віщав 
зовсім інше, і не тільки я відчув це на 
своїй шкурі. Каменєв розв’язував його 
шаради, його версії...

«Сл³äñòâîì âñòàíîâлåíî, щî ШАБАЙ-
ДАШ ³ ÂИСТАÂÊ²Н º óчàñíèêàìè òåðî-
ðèñòèчíî¿ гðóïè àíòèðàäÿíñüêî¿ ìîлîä³ж-
íî¿ òðîцüê³ñòñüêî¿ îðгàí³çàц³¿. Зà ñïðàâîю 
ïðîâîäÿòüñÿ äîäàòêîâ³ àðåшòè âèÿâлåíèõ 

щå óчàñíèê³â îðгàí³çàц³¿, ïîâ’ÿçàíèõ ç îáâèíóâàчåíèìè» (з постанови помічника началь-
ника відділення 4-го відділу УДб УНКвС по Харківській області Співака від 2 серпня 
1939 року — Óïîðÿä.) 3.

Чи буде якийсь суд, чи ні, я, звичайно, не знав. Нам того не повідомляли. Але ко-
ли мені на Холодній горі вручили «обвинувальний висновок», у камері всі вирішили, 
що покарання можливе тільки одне — вища міра. Незадовго до суду вперше принесли 
передачу з дому, одяг і харчі. 

Трибунал засідав на майдані Руднєва, у будинку військового штабу округу. біля 
нього нашу тюремну машину зустріла величезна юрба жінок, які намагалися хоч 
краєчком ока побачити своїх чоловіків. Скільки днів і тижнів випало їм чергувати, 
скільки сліз довелося пролити... Я був готовий до найгіршого, проте побачив у на-
товпі невтішне обличчя дружини, яка спробувала пробитися до мене поближче, і 
вирішив — боротися буду до останнього. До дідька схотілося жити! Словом, той спе-
котний день 7 серпня став для мене кульмінаційним.

переказати хід закритого засідання військового трибуналу міг лише той, хто спо-
стерігав за всім з боку. У пам’яті збереглися тільки окремі фрази, короткі епізоди 
процесу десятьох далеко не останніх фігур українського спорту, який проводили 
люди з холодними очима зі шпалами у петлицях. Утім те, що відбулося на майдані 
Руднєва протягом якихось трьох-чотирьох годин, більше нагадало фарс. Скажімо, од-
ним із звинувачень на адресу мого колеги зосима Синицького були «злочинні зв’язки 
з контрреволюціонерами» братами знаменськими — бігунами, яких знав увесь світ, 
якими пишався Радянський Союз. Чи могли поважні люди вигадати щось безглузді-
ше, блюзнірське?

Своїм життям, вважаю, багато чим зобов’язаний дуже близькій мені людині — 
яскравому спортсмену і безумовно обдарованому музиканту, одному з зачинателів 
фізкультурного колективу Хпз Федору баркову. До суду його викликали свідком, 
проте він з такою розлюченістю налетів на судову «трійку» військового трибуналу, що 

3 ГДА Сб України, Харків, спр. № 01549, арк. 29.

Рішення у справі М. І. виставкіна
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ті помітно хитнулися. щоправда, й мені дозволили висловити все, що хотів, а барков 
пристрасно, з запалом, додав кілька влучних фраз, які розкрили суть справи, і зда-
лося, що члени «трійки» воліють попри все заглянути мені в душу, докопатися до іс-
тини. втім, коли оголосили: «Іменем Союзу Радянських Соціалістичних Республік... 
виставкіна Миколу Івановича вважати виправданим», я заціпенів. відійшли конвоїри. 
Судді, не дивлячись на мене, збирали свої папери, а я не міг з місця поворухнутися. 
вимагав чомусь, щоб тут же надали якийсь документ, не вірив, що все вже позаду...

До звичайного життя повернувся досить швидко. проте кожного разу, коли зу-
стрічав в інституті ту людину, ставало огидно на душі. Коли повернувся на роботу, він 
став переді мною на коліна, благаючи вибачити, щось спробував пояснити.

про рекорд я тоді, зрозуміло, не думав. відновлювався, виховував синів — їх у ме-
не двоє, тренував інших і сам займався молотом. У воєнні роки одягнув форму, слу-
жив у шпиталях, ставлячи на ноги поранених. 1944 року разом з інститутом фізкуль-
тури переїхав з Харкова у Київ. з тих, кого заарештували майже одночасно зі мною 
і відтак теж відпустили, поїхали з. Синицький і С. Каленчук «з зосимом Синицьким 
виставкін опублікував кілька фахових робіт, äèâ., наприклад, Навчання окремих видів 
легкої атлетики» — Óïîðÿä.). правду про інших наших колег, репресованих у ті роки, 
не знав і донині. Та й нам «рекомендували» не розповсюджуватися з цього приводу. 
Л. Ордін про час, проведений за ґратами, записав, наприклад, у автобіографії: «хво-
рів». А я взагалі нічого не писав. Хоча говорити і писати слід. І насамперед про людей. 
Адже багатьох викреслили не тільки зі спортивних довідників і книг, а й з людської 
пам’яті. вони потрапили до в’язниць і таборів «ворогами народу» і далеко не всім, хто 
повернувся або там загинув, відновили їх чесне ім’я».



ігор ШУЙсЬкИЙ

сила слова

довбищенко яків єïіфанович

народився 8 жовтня 1887 рокó в харкові в незаможній родині. 
Голова харківського гóбернського комітетó УсдРП, редактор 
ïартійних видань, за належність до соціал-демократичного рóхó 
карався царською владою. Заарештований 2 січня 1918 ро-
кó «за контрреволюцію», харківським військово-революційним 
трибóналом 21 січня 1918 рокó виïравданий за недоведеністю 
складó злочинó. Ухвалою особливої трійки ïри Унквс ïо хар-
ківській області від 20 листоïада 1937 рокó «за меншовицькó 
націоналістичнó діяльність» ïокараний на 10 років ïозбавлення 
волі ó втт, óхвалою особливої наради ïри мдб сРсР від 
18 травня 1949 рокó засланий на довічне ïоселення до красно-
ярського краю. Реабілітований ïрокóратóрою харківської об-
ласті 7 серïня 1989 рокó.

життя та діяльність Якова Довбищенка тісно 
пов’язані з Харковом. Незаможна сім’я дітей колишніх 
кріпосних наприкінці ХІХ століття оселилася на робіт-
ничій околиці, журавлівці. батьки, не маючи коштів 
на власний будинок, займалися продажем молока, од-
нак були багаті синами, у вихованні яких намагалися 

не відставати від містян. Хлопці отримали початкову освіту і в підлітковому віці роз-
почали трудовий шлях. Наймолодший син Яків, добре розуміючи як дістається тру-
дова копійчина, заощадив батьківські кошти, екстерном склавши іспити за четвертий 
клас гімназії після трьох років навчання. природна кмітливість та старанність, охайна 
зовнішність стали в нагоді при влаштуванні на роботу до губернської канцелярії. Утім 
лише хорошого виконавця з молодшого Довбищенка не вийшло. Сімейні суперечки, 
які виникли в дорослого сина з батьками, привели молодого вільнодумця до Москви, 
де 1905 року визрівала революція. юнак брав участь у стихійних мітингах, створен-
ні барикад з повалених телеграфних стовпів і вагонів конки, тому не дивно, що був 
помічений жандармерією і з початком реакції повернувся до Харкова. закінчивши 
комерційні курси, працював писарем земельного банку, поки в серпні 1907 року не 
був запроторений до губернської в’язниці за належність до журавлівського осередку 
харківського комітету РСДРп і в адміністративному порядку висланий до м. єпота-
євська. за рік отримавши дозвіл на виїзд з Астраханської губернії, поневірявся без по-
стійної роботи в полтаві та валуйках, при спробі оселитися в батьків був висланий до 
м. бирюч воронезької губернії, звідки повернувся лише в січні 1912 року через згоду 
губернатора на проживання в Харкові за умов непорушення законів 1.

Інтерес до соціалістичних ідей, породжений за участі Якова Цедербаума, по-
ступився свідомому вибору в Українському культурному товаристві імені Григорія 
Квітки-Основ’яненка. Цю сторінку біографії Яків зазвичай обходив у спогадах. 
Очільнику наукового відділу Гнату Хоткевичу вдалося зібрати невеликий колектив 

1 ДАХО, ф. 3, оп. 287, спр. 2061, арк. 82.

Я. є. Довбищенко під час слід-
ства. Фîòî 1949 ðîêó, ì. Õàðê³â
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однодумців, з яким доволі успішно 
займався просвітницькою діяльністю. 
професори Олексій Соколовський, 
Олександр Яната, майбутній міністр 
УНР Сергій Тимошенко саме тут пу-
блічно заявилися як українські гро-
мадські діячі. з останнім у Якова вста-
новились ділові контакти, що тривали 
до 1918 року.

Яків зацікавився постаттю Михай-
ла Драгоманова, готував реферат до 
20-річчя смерті діяча, якого вважав 
«царем думки», «першим українським 
європейцем-соціалістом». Доповідь 
29 жовтня 1915 року зібрала чималу 
для літературно-художньо-етнографіч-
ного товариства аудиторію з 55 гостей 
і 18 членів наукового відділу. «Не диво 
і досі стріти українця, навіть так зва-
ного свідомого»,— пояснив доповідач 
вибір теми,— «котрий нічого про Дра-
гоманова не знав, плутаючи прізвище 
з генералом Драгомировим або композитором Даргомижським» 2. У розповіді зосе-
редився на поглядах персонажа. відчуваючи співзвуччя власним думкам, він поділяв 
судження Драгоманова «чисте діло вимагає чистих засобів», тобто політична діяль-
ність і боротьба мають базуватися на моральних засадах. почуте викликало жваве об-
говорення в залі. відповідаючи закидам, на кшталт «референт не зміг опанувати тему, 
яка навпаки опанувала ним», Яків поскаржився на обумовлені правилами обмеження 
(у розвиток теми він підготував збірку пам’яті М. Драгоманова «Новій Громаді», 
яку видав окремо десятитисячним накладом у видавництві пОюРу). Довбищенко 
заслужив прихильне ставлення товариства, продовжив старанно виконувати обо-
в’язки секретаря, а за тиждень дістався третього результату в голосуванні до президії  
відділу.

поєднуючи громадську роботу з політичною в «цьому «українському Ольстері», 
за його порівнянням, який зазнав значного культурного та політичного впливу Мо-
скви, Яків докладав зусиль до збільшення прихильників українського революційного 
руху. У жовтні вийшов друком перший номер легальної газети «Слово». «по умовах 
часу це було занадто сміливо. були позачиняні... всі часописи та журнали самого 
поміркованого напрямку, а тут на тобі! Український та ще й соціал-демократичний 
орган» 3. Реакція царської влади була швидкою: газету закрили, друкарню оштрафува-
ли на 1000 карбованців, а редактора вислали до Казахстану в м. Тургай.

Друга спроба створення друкованого органу, об’єднуючого прогресивні сили, 
втілилася в березні-квітні 1917 року. здійснив її Яків Довбищенко, обраний головою 
губернського комітету УСДРп і який очолив редакцію «Робітника». Так, це було не 
лише фізичне повернення, революційний вир цупко притягнув його. На першому 
українському з’їзді Слобожанщини Я. Довбищенка обирають до президії і в члени 
Харківської губернської української ради. А вже наступного дня, 17 квітня 1917 року, 

2 ДАХО, ф. 488, оп. 1, спр. 1, арк. 24.
3 Дîâáèщåíêî, Я. з історії українського соціал-демократичного руху (1900—1918) / Я. Довбищенко, 

в. Степанюк.— Х.: вид-во Харківського комітету УСДРп.— 1918.— Ч. 1.— С. 15.

звернення до ради товариства ім. Квітки-Основ’янен-
ка з проханням прийняти Я. є. Довбищенка в дійсні 
члени. 18 гðóäíÿ 1912 ðîêó
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його обрали товаришем голови президії 
комітету ради С. Тимошенка. Аналізу 
більш масштабних подій присвячена час-
тина роботи «з історії українського со-
ціал-демократичного руху», підготовлена 
Я. Довбищенком.

висвітлюючи діяльність УСДРп 
1914—1918 років, автор прирівняв її до 
історії усього українського революцій-
ного руху, навів програмні положення 
партії, підкреслив, лише відстоювання 
цілковитої самостійності України може 
наділити максимальним забезпеченням 
вільного національно-культурного й со-
ціально-економічного розвитку.

Можливе утворення політико-еконо-
мічного зв’язку між Росією та Україною 
у відповідних державних формах на се-
редину 1917 року збігалося з тим на-
прямком політичного розвитку європи, 
який прямував до створення загальноєв-
ропейської федерації на основі самовиз-
начення націй. Стрімкий рух подій змі-
нював положення партійної програми. 
Якщо в документах квітневої парткон-
ференції йшлося про усунення існуючих 
економічних суперечностей за умов вста-
новлення революційних демократичних 
режимів в обох країнах при поваленні 
влади імперіалістичної великоросійської 
буржуазії, як-от зрадливе оголошення 
війни, і ключове — руйнівний наступ 

більшовиків на Українську Народну Республіку, який «відкрив очі українській соціал-
демократії на централістичну природу російської демократії усіх ґатунків і вказав, що 
єдиний вихід зі становища національного парія, єдиний порятунок від національного 
поневолення, є цілковите відокремлення від Московщини» 4. У наведеній резолюції 
V Конгресу УСДРп це звучало як «боротьба російських більшовиків з українською 
демократією показала, що й російський пролетаріат не зміг ще й досі увільнитися від 
впливів імперіалізму російської буржуазії і в  своєму поході на Україну був лише слі-
пим знаряддям в її руках; що таким чином в сучасній Росії не має жодного класу, на 
допомогу якого в боротьбі за національно-політичну волю міг би сподіватись україн-
ський пролетаріат і ціла українська демократія, що при даних умовах гасло федерації 
підноситься передусім як шлях до реставрації «Единой, неделимой России» і найбіль-
ше в тому заінтересованими поміщицькими і буржуазними колами» 5.

вільна преса будь-яких напрямків дошкуляла більшовикам, які опанували вла-
ду в Харкові. Конфіскуючи сировину та устаткування, вони намагалися примусити 
газетярів підкоритися. Однією з перших жертв терору пала газета «Нова Громада», 

4 Дîâáèщåíêî, Я. з історії українського соціал-демократичного руху… — С. 27.
5 Там само. — С. 28.

Обкладинка книги «з історії соціяль-демократич-
ного руху». примірник Харківської організації 
УСДРп. 1918 ð³ê
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яку очолював тріумвірат соціалістів: 
Микола плевако, Михайло панченко 
і Яків Довбищенко.

його затримали на робочому місці 
посланці ЦвК України 2 січня 1918 ро-
ку, попередньо провівши ретельний 
обшук редакції і не знайшовши зачі-
пок для обвинувачення. в’язень підго-
тував заяву до Харківського військово-
революційного трибуналу, опублікова-
ну газетою «земля и воля». Не маючи 
формального обвинувачення, при-
пустив особистий мотив голови ЦвК 
України юхима Медведєва, виключе-
ного з харківського комітету уесдеків 
за участі Довбищенка. Також не від-
кидав помсту місцевої влади за відмо-
ву підіграти їй, зраджуючи поглядам. 
У знак протесту пригрозив вдатися до 
самогубства, розпочавши голодування. 
«Царські опричники за 12 років тюрем 
і заслань висмоктали з мене всю кров, 
усі соки, вимотали мої нерви. Досить 
з мене! воля або смерть!»,— заявив Довбищенко 6. Справа редактора «Нової Громади» 
була розглянута в день відкриття трибуналу 21 січня 1918 року. публіка підтримала 
підсудного оплесками, зустріла оголошення виправдального рішення скандуванням 
«Хай живе свобода друку!» Газета була примусово закрита, втім життя Довбищенка 
було як і раніше доволі насичене подіями. звиклий до громадсько-політичної роботи, 
служив як представник української соціал-демократії гласним Харківської міської 
думи.

зміна влади спонукала Якова знов вдатися до підпільної роботи. Офіційно пра-
цював редактором українського видавничого відділу пОюРу, був заарештований 
денікінською контррозвідкою 13 вересня 1919 року, просидів до 25 листопада, коли 
пощастило звільнитися під заставу. за визнанням Довбищенка, репресія «прочистила 
мозок» і з тих пір ні до яких партій та фракцій він не належав. заповнюючи численні 
анкети службових перевірок, минуле він не приховував. працював редактором цен-
тральних видань, після переведення їх до нової столиці радянської України редагував 
місцеві газети.

проте «політика» наздогнала його в 1937 році. з домашньої бібліотеки, яка налі-
чувала 6000 примірників, одна книга — «з історії українського соціал-демократичного 
руху» була використана слідством як речовий доказ. від заарештованого вимагали 
розгорнутих показів про зв’язок зі старими партійцями, з якими в нього майже двад-
цять років контакт був втрачений: Костянтином прокоповичем, Митрофаном Духов-
ським, Ольгою Крайник, Трохимом Гайдаром, Олексієм Софієнком. Не залишилися 
поза увагою слідства професійні взаємини з репресованими Матвієм Яворським, Ми-
колою Сулимою, Остапом вишнею. підтвердив підслідний листування з володими-
ром винниченком, що було цілком логічно. протоколи кримінальної справи свідчать, 
що в слідчого Ратнера були «кваліфіковані консультанти» з редакційного середовища, 

6 К аресту редактора газеты «Нова Громада», т. Довбищенка // земля и воля.— 16 січня 1918.— С. 2.

Склад редакції газети «Нова Громада». 1918 ð³ê, 
ì. Õàðê³â
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однак у запитанні він перекрутив прізвище одного з ідеологів українського соціал-де-
мократичного руху павла Тучапського і підслідний його виправив. Також наполіг на 
вірному написанні прізвища російською орфографією «Довбыщенко» 7.

повернувшись після звільнення з Нижньоамурського табору на Харківщину, Яків 
довідався про тих, з ким пов’язала доля. більшість колишніх товаришів була репре-
сована. зінаїду Салову, з якою одружився після нетривалого знайомства 1917 року, 
полонивши ерудицією та заповзятістю, засудили як члена проводу ОУН у м. Красно-
граді Харківської області. У тому ж 1946 році був засуджений до розстрілу колишній 
працівник НКвС Семен Ратнер, який місяцями знущався, утримуючи підслідних «на 
конвеєрі», а на початку війни зрадив, передавши окупантам секретні відомості про ра-
дянських партизан. Довбищенко влаштувався сторожем бурякопункту м. золочів Хар-
ківської області, через обмеження не отримавши прописку в рідному Харкові. після 
смерті Сталіна клопотав про реабілітацію. Начальник слідчого відділу КДб адресував 
інформаційний запит ХДНб ім. в. Г. Короленка, проте отримав гідну відповідь дирек-
тора Г. Мірошниченка — «прийдіть, ознайомтеся». Часи змінилися. пропозицію він 
проігнорував, і дарма! бібліотечні сховища зберегли відгомін подій 1917—1918 років 
і слова Якова Довбищенка: «Ми зробили все, що могли зробити в сучасних умовах 
і щиро раділи б, якщо хтось зробив би більше од нас» 8.

7 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 5, спр. 3096, арк. 67.
8 пам’яти Михайла Драгоманова : 1895—1920 : збірник / ред. Як. Довбищенко. — Х.: пОюР, 

1920.— С. 4.
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біоГРаФіЧні довідки ГРомадян, 
що ЗаЗнали ПолітиЧних РеПРесій 
З сеРПня 1937-Го до кінця 1938 РокУ

Чи є в світі країна, що забороняє власну думку? 
Так, є! 
Чи десь шкодують сонця і повітря для людини? 
Так, шкодують! 
Чи можна бути без вини винним? 
Так, можна!

Аíàòîлü Гàлàí. будні совєтського журналіста

Я на калиновім заплакав мості… 
І знов побачив мури ці сумні, 
і клаптик неба, розіп’ятий на гратах, 
і нездріманне око у вовчку… 
Ні, ні, на вороних уже не грати: 
я в кам’янім, у кам’янім мішку

з табірного листа Михайла Драй-Хмари 



Телеграма голови верховного суду СРСР 
О. М. винокурова про термінове вико-
нання вироків над засудженими. 1937 ð³ê

Супровідний лист до вироку у справі 
«шкідників Сахновщинського району». 
1937 ð³ê

Корпус в’язниці на Холодній горі.  
30-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîл³òòÿ,  

ì. Õàðê³â
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абаєва-балаканова Фаїна стеïанів-
на народилася 1904 р. у м. вільно віленської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживала у Харкові. Робітниця 
трикотажної фабрики НКвС. заарештована 
4 листопада 1937 р. як дружина ворога народу 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент позбав-
лена права проживання у 15-ти пунктах на 
5 років. Реабілітована 21 березня 1960 р.

абакУмов володимир михайлович на-
родився 1903 р. у Харкові. Росіянин, з робіт-
ників, освіта середня спеціальна, член вКп(б) 
з 1932 р. Служив у с. Шепетівка житомирської 
обл. помічник начальника штабу [військо-
вої частини 5620], капітан. заарештований 
11 травня 1938 р. як член к.-р. шпигунської ор-
ганізації (ст. 541 п. «б» КК УРСР), справу закри-
то Головною військовою прокуратурою 7 січня 
1940 р. звільнений з-під варти 2 лютого 1940 р.

абакУмов данило Фролович народив-
ся 1893 р. у с. берестовенька Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. петрівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Робітник будівництва при 
півд. залізниці. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 21 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 25 грудня 1964 р.

абакУмов Павло ісайович народився 
1895 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. піщанка Крас-
ноградського р-ну Харківської обл. Робітник 
Красноградської міської ради. заарештований 
8 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

абакУмов семен ісайович народився 
1902 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. піщанка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Ра-
хівник колгоспу ім. Сталіна. заарештований 

3 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у буртабі на ст. Ізвєсткова Далекосхідної за-
лізниці. У 1947 р. за ст. 109 через ст. 16 КК 
РСФРР позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
помер 24 березня 1949 р. у печортабі. Реабі-
літований 26 жовтня 1962 р.

абакУмов стеïан ісайович народився 
1888 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 ім. Сталіна. заарешто-
ваний 3 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 15 червня 1962 р.

абалмасов іван васильович народився 
1900 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з міщан, 
освіта середня, позапарт. без певних занять. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 4 квітня 1969 р.

абаРті Рóдольф едóардович, див. АÏАÐ-
Т² (Аáàðò³, Аïïàðò³) Ðóäîлüф Еäóàðäîâèч.

абаШкін Григорій іванович народився 
1900 р. у с. бударки вовчанського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. бударки вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. У 1927 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 5 травня 1938 р. як член 
к.-р. куркульської організації та за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 трав-
ня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 5 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 6 січня 1961 р.

абГаРян Григорій (кюреч) михайло-
вич народився 1885 р. у м. Александрополь 
Александропольського пов. Ериванської губ. 
вірмен, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Голова вірмено-григоріан-
ської церкви України. У 1921 р. під слідством 
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Таврійської губЧК за відмову віддати архів 
вірменського віце-консула і Феодосійського 
дашнацького комітету. У 1928 р. під слідством 
за антирад. дашнацьку діяльність. заарешто-
ваний 6 лютого 1938 р. за к.-р. націона-
лістичну шпигунську діяльність (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 546, 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особисто-
го майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1998 р.

абдУла василь карïович народився 
1895 р. у с. Станичне валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Станичне Ново-
водолазького р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківської фабрики музичних інструментів. 
заарештований 1 березня 1938 р. за к.-р. 
агітацію та вербовку до секти баптистів (стат-
ті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 27 травня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

абдУла леонід васильович народився 
1904 р. у с. Нова водолага валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. валки вал-
ківського р-ну Харківської обл. водій райви-
конкому. заарештований 31 березня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 25 трав-
ня 1939 р. виправданий.

абдУла олександр Григорович народився 
1880 р. у с. Нова водолага валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Рижів 
Харківського р-ну Харківської обл. Обліковець 
Рижівського деревообробного заводу. У 1934 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 12 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 54 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
прокуратурою півд. залізниці 31 січня 1939 р.

абдУлов Шмóвель ісакович народився 
1908 р. у м. Урмія, Іран. Ассирієць, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чистильник взуття артілі «Схід». заарештова-
ний 15 березня 1938 р. як член ассирійської 
к.-р. націоналістичної терористичної шпигун-
ської організації (статті 546, 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

абдУлов-каРбалаєв джафар-садик 
народився 1898 р. у м. Урмія, персія. Іранець, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. продавець Харнархарчу. заарешто-
ваний 6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістич-

ну діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 серпня 1939 р. як соціально небез-
печний елемент висланий до Казахстану на 
5 років. Реабілітований 5 квітня 1989 р.

абель альберт михайлович народився 
1897 р. у м. Фрауенбург Курляндської губ. Лат-
вієць, із селян, освіта неповна середня, поза- 
парт. проживав у Харкові. заступник завіду-
вача адміністративно-господарського відділу 
Держбанку. заарештований 20 вересня 1937 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 31 січня 1958 р.

абель мойсей хацкелевич народився 
1883 р. у м. Козяни віленської губ. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. завідувач Чугуївського районного пунк-
ту Утильсировини. заарештований 10 квітня 
1938 р. як член антирад. терористичної сіо-
ністської шпигунської організації (статті 546, 
548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

абель отто Рóдольфович народився 
1897 р. у м. Сандомир Люблінської губ. поляк, 
із службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживав у м. вовчанськ вовчанського 
р-ну Харківської обл. землевпорядник вов-
чанського райземвідділу. заарештований 2 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

абентУм микола максиміліанович на-
родився 1897 р. у с. волобуєво Рильського пов. 
Курської губ. Німець, з міщан, освіта вища, 
позапарт. проживав у сел. Есхар Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Інженер ДЕС № 2. за-
арештований 3 жовтня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і судово-карною 
колегією Харківського облсуду 5 липня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

абідоР ісак абрамович народився 
1902 р. у м. вознесенськ Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. відповідальний секретар 
Харківського обласного комітету МОпРу. за-
арештований 24 серпня 1937 р. за шпигунську 
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та диверсійну роботу (статті 546, 5411 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 2 червня 1958 р.

абідоР Раїса лазарівна народилася 
1907 р. і проживала у Харкові. єврейка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 7 жовтня 1937 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу за-
крито УДб ХОУ НКвС 4 листопада 1937 р. за 
відсутності доказів злочину.

абкіна дора аркадіївна народилася 
1892 р. у м. Ляди Горецького пов. Моги-
льовської губ. єврейка, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживала у Харкові. Лі-
кар 3-го єдиного диспансеру. заарештована 
11 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство на користь Німеччини і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 23 жовтня 1959 р.

абоЖаєв Петро леонтійович народився 
1896 р. у с. бесєдіно Курського пов. Курської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Шофер місь-
кої пожежної охорони НКвС. заарештований 
17 березня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аболін Петро юрійович народився 
1901 р. у маєтку Яун-вассарин вольмарського 
пов. Ліфляндської губ. Латвієць, із селян, осві-
та середня, позапарт. до 1938 р. член вКп(б). 
проживав у м. полтава полтавської обл. за-
ступник начальника полтавського військово-
політичного училища. заарештований 31 січня 
1938 р. як член к.-р. фашистської організації, 
за розвідувальну роботу та підготовку теракту 
(ст. 541 п. «б» КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 17 листопада 1939 р. 
за належність до антирад. організації строк 
попереднього ув’язнення зараховано у термін 
покарання. Реабілітований 18 вересня 1956 р.

абРаменко Пилиï іванович народився 
1893 р. у с. бірки зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
№ 183 . заарештований 14 квітня 1938 р. за 
шпигунську диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

абРамов Гаврило Федорович народив-
ся 1898 р. у с. волвенкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волвен-
кове петрівського р-ну Харківської обл. 
Учитель при колгоспі ім. 17-го партз’їзду. 
заарештований 10 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. діяльність, боротьбу 
проти рад. влади (статті 5410, 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 грудня 1958 р.

абРамов іван самсонович народився 
1898 р. у с. Олександрівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «На великому переламі». за-
арештований 28 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито прокурором Ізюмського р-ну 27 січня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 10 березня 1939 р.

абРамов олександр євгенович наро-
дився 1910 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
бухгалтер Державного вовномийного заводу 
№ 2. заарештований 11 квітня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 24 грудня 1957 р.

абРамов олександр олександрович на-
родився 1882 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, із службовців, освіта вища, позапарт. ви-
кладач Харківського НДІ лісового господар-
ства. заарештований 28 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

абРамов олексій іванович народився 
1877 р. у м. Суджа Суджанського пов. Курської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. південний Харків-
ського р-ну Харківської обл. Керівник статис-
тичної групи ХпРз. заарештований 4 жовтня 
1937 р. як член к.-р. групи (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1957 р.
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абРамов Пантелеймон Федорович на-
родився 1886 р. у с. Олександрівка Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Архангелівка барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «На великому 
переламі». У 1931 р. розкуркулений. заареш-
тований 28 березня 1938 р. за к.-р. націона-
лістичну і повстанську роботу (статті 5411, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
13 листопада 1939 р. виправданий за недове-
деності складу злочину.

абРамов Пилиï васильович народився 
1890 р. у с. василівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., поза-
парт. проживав у с. подолівка барвінківського 
р-ну Харківської обл. безробітний. У 1929 р. 
розкуркулений і висланий до північного краю, 
звідки втік. заарештований 13 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 грудня 1963 р.

абРамов сергій хрисанфович народився 
1901 р. у с. Федосово [Московської губ.]. Росі-
янин, з робітників, освіта вища, член вКп(б) 
з 1919 р. проживав у Харкові. Секретар 
Харківського приміського райкому Кп(б)У.  
заарештований 10 березня 1938 р. за участь 
у к.-р. підпіллі (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і 113-м військовим трибуналом ХвО 31 серп-
ня 1939 р. виправданий.

абРамов Федір юхимович народився 
1893 р. у с. Старовірівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Старовірівка перша Старовірівського 
р-ну Харківської обл. Рахівник перевалочного 
пункту цукрового буряку на ст. власівка півд. 
залізниці. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію та участь у Старовірів-
ській політбанді у 1920 р. (ст. 5410 КК УРСР), 
а 5 листопада 1937 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд. На 1938 р. рахівник 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня у с. Дячківка  
Старовірівського р-ну Харківської обл. заареш-
тований 28 липня 1938 р. як член антирад.  
організації (статті 547, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 13 лютого 1939 р. за відсутності доказів.

абРамова катерина лóківна народила-
ся 1897 р. у м. Томськ Томської губ. Росіянка, 
з робітників, освіта середня, у 1920—1937 рр. 
член вКп(б). проживала у Харкові. Служ-
бовець тресту «Трубосталь». заарештована 
28 грудня 1937 р. як дружина зрадника батьків-
щини і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 26 березня 1938 р. позбавлена волі 

у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
у Картабі. Реабілітована 28 червня 1956 р.

абРамовиЧ абрам михайлович наро-
дився 1886 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. єврей, з торговців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач відділу Харківського обласного с.-г. 
борошняного тресту. заарештований 10 верес-
ня 1937 р. за шпигунську та шкідницьку діяль-
ність (статті 546, 547, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 28 листопада 1958 р.

абРамовиЧ володимир Петрович на-
родився 1885 р. у с. Лисиця Новогрудського 
пов. Мінської губ. білорус, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
працівник Харківського обкому профспілки 
шоферів. заарештований 19 грудня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 липня 1959 р.

абРамовиЧ олександр іванович наро-
дився 1885 р. у м. Шавлі Шавельського пов. 
Ковенської губ. Литовець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. вовчанськ 
вовчанського р-ну Харківської обл. Аптекар 
аптеки № 26. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 19 лис-
топада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Томасинтабі, де й помер 17 листо-
пада 1940 р. Реабілітований 30 червня 1956 р.

абРамовиЧ Ревека соломонівна наро-
дилася 1897 р. у м. Олександрівськ Олек-
сандрівського пов. Катеринославської губ. 
єврейка, з кустарів, освіта вища, позапарт., 
у 1919—1928 рр. член вКп(б). проживала 
у Харкові. Економіст Діпрококсу. заарешто-
вана 4 жовтня 1937 р. як дружина засудженого 
учасника антирад. троцькістської організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 2 листопада 1937 р. як член сім’ї 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбувала у Сиб-
табі. У 1945—1955 рр. проживала у м. Мага-
дан, працювала в управлінні промкомбінату. 
У 1956 р. переїхала до м. Кашира Москов-
ської обл. Реабілітована 11 квітня 1956 р.

абРамовиЧ сергій арсентійович наро-
дився 1910 р. у с. войтовці Курської губ. Укра-
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їнець, із службовців, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1932—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник вагонного депо ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 26 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації та за шкідництво (стат-
ті 547, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

абРоЖеєв віктор Григорович народився 
1891 р. у с. Стара Липа Новогрудського пов. 
Мінської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Агент 
з постачання Української контори тресту 
«Головвогнетрив». заарештований 2 серпня 
1938 р. як член білогвардійської к.-р. органі-
зації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

абРосимов андрій юхимович наро-
дився 1876 р. у с. Іванопіль бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з кустарів, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач Харківського технікуму промис-
лового транспорту. заарештований 5 квітня 
1938 р. як член к.-р. правотроцькістської 
шкідницької організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 547, 548, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

абУГов абрам Зелікович народився 
1898 р. у м. березине Ігуменського пов. Мін-
ської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач адміністративно-господарського від-
ділу заготкоопторгу. заарештований 7 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 14 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

авакян арам манóкович народився 
1896 р. у с. Хохрох, персія. вірмен, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Кустар-чоботар. заарештований 
17 лютого 1938 р. за шпигунсько-націоналіс-
тичну діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 26 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

авва мартин янович народився 1892 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, письмен., позапарт. проживав у Хар-

кові. Робітник артілі «Медканцпром». зааре-
штований 4 грудня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 20 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 1 вересня 1989 р.

авГУст іван стеïанович народився 
1911 р. у с. верхня Самара павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. верх-
ня Самара близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червона Самара». 
У 1930 р. засуджений за недогляд колгоспних 
коней. заарештований 9 лютого 1938 р. як 
член к.-р. сектантської організації та за шкід-
ницьку і антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито валківським 
Рв НКвС 25 березня 1939 р. з санкції про-
курора і звільненням з-під варти.

авГУстенюк Павло Гаврилович наро-
дився 1906 р. у с. Козачівка вінницького пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кислов-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник Кисловського бурякорадгоспу. 
вінницьким облсудом у 1933 р. за невиконан-
ня держзобов’язань засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з пораженням у правах на 3 ро-
ки. в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 3 верес-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

авГУстин дмитро йосифович народив-
ся 1896 р. у с. Хаймоль Ковенської губ. Ли-
товець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Ремонтний робітник 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
5 лютого 1938 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
ст. Основа півд. залізниці 1 червня 1938 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР). звільнений з-під 
варти 4 червня 1938 р.

авГУстиновиЧ антоніна тихонівна 
народилася 1904 р. і проживала в Харкові. 
Українка, з міщан, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1923—1936 рр. член вЛКСМ, 
у 1928—1937 рр. член вКп(б). Інструктор по-
літвідділу Управління півд. залізниці. зааре-
штована 4 січня 1938 р. як член к.-р. право-
троцькістської організації на півд. залізниці, 
за завданням якої виконувала к.-р. роботу 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
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ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 8 лютого 
1938 р. за недоведеності обвинувачення зі 
звільненням з-під варти.

авГУстиновиЧ броніслав Ромóальдович 
народився 1896 р. у віленському пов. вілен-
ської губ. Німець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. бухгал-
тер будівництва південмонтажбуду при заводі 
№ 183. заарештований 3 січня 1938 р. за роз-
відувальну діяльність на користь Латвії (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 серпня 1989 р.

авГУстін бернгард андрійович народив-
ся 1892 р. у Курляндській губ. Латвієць, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ст. Харків-пас. півд. за-
лізниці. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
шпигунську діяльність і к.-р. агітацію (стат-
ті 541 п. «а», 5410 КК УРСР), рішення у спра-
ві відсутнє. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові на підставі наказу заступника на-
чальника ХОУ НКвС Рейхмана від 28 лютого 
1938 р. Реабілітований 26 липня 1989 р.

авдейко володимир іванович народив-
ся 1905 р. у Києві. Українець, із службов-
ців, освіта середня спеціальна, член вЛКСМ 
з 1922 р., у минулому член вКп(б). Служив 
у Харкові. Командир батареї 23-ї стріл. диві-
зії 23-го арт. полку, капітан. заарештований 
16 жовтня 1937 р. за участь у військовій фа-
шистській змові (статті 541 п. «б», 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 січня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна 
і позбавленням військового звання «капітан». 
Розстріляний 9 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 13 липня 1971 р.

авдейко Галина мартинівна народила-
ся 1910 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала у Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 17 жовтня 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 березня 1938 р. позбав-
лена волі у вТТ на 8 років, а ухвалою від 
14 лютого 1940 р. термін обмежений відбутим 
покаранням зі звільненням з-під варти.

авдєєв михайло іванович народився 
1888 р. у м. полтава полтавської губ. Українець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Сторож Красноградського газово-
го заводу. заарештований 9 вересня 1937 р. за 

к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

авдєйЧик михайло іванович, народив-
ся 1888 р. у с. Головчиці [Мінської губ.] 
білорус, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на ст. Готня півд. залізниці. 
Телеграфіст станції. заарештований 15 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у табпункті Агуп 
Ірбейського відділення Крастабу. Реабілітова-
ний 12 вересня 1956 р.

авдєйЧик михайло Улянович народив-
ся 1901 р. у с. Головчиці [Мінської губ.] біло-
рус, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Майстер фотозаводу ім. Дзер-
жинського. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 травня 1958 р.

авдієнко микола тихонович народився 
1893 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мосьпанове 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «будуємо нове життя». У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 6 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 16 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
21 березня 1989 р.

авдійЧУк василь михайлович народив-
ся 1905 р. у с. Деражне Рівненського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б). проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Інспектор 
по кадрах ст. Лозова півд. залізниці. за-
арештований 17 червня 1938 р. за шпигун-
ство (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 1938 р. 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1959 р.

аведиков борис сóмбатович народився 
1900 р. у м. Салмас, персія. вірмен, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. завідуючий базою Міськхарчотор-
гу. заарештований 6 лютого 1938 р. як член 
дашнацької організації (статті 5410, 5411 КК 
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УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аведисян аведис ованесович народився 
1873 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, з міщан, 
неписьмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чистильник взуття артілі «Схід». заарештова-
ний 21 лютого 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської організації (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 7 квітня 1938 р. 
(статті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

аведисян леон сетракович народив-
ся 1889 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, 
з кустарів, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття на Комунально-
му ринку. заарештований 28 грудня 1937 р. за 
спекуляцію промтоварами на комунальному 
ринку і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 11 червня 1957 р.

аведисян (аветисянц) мекрам (мі-
гран) оганесович народився 1882 р. у м. Хой, 
персія. вірмен, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Чоботар артілі 
ім. 1 Травня. заарештований 6 лютого 1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної дашнацької 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
26 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

авеРбах Ревека абрамівна народилася 
1897 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. Хер-
сонської губ. єврейка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у Харкові. До-
могосподарка. заарештована 7 жовтня 1937 р. 
як дружина учасника військово-фашистської 
змови (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 22 грудня 
1937 р. (ст. 541 п. «в» КК УРСР) позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Реабілітована 25 липня 1956 р.

авеРбУх ілля юрійович народився 
1909 р. у м. Себеж вітебської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1931—1937 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач інструмен-
тальної комори заводу № 183. заарештований 
19 грудня 1937 р. за шпигунську та шкідниць-
ку діяльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 вересня 1960 р.

авеРбУх лев савелійович народився 
1880 р. у м. Коростишів Радомишльського 
пов. Київської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1905—1919 рр. 
член партії поалей Ціон, у 1920—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завідую-
чий аптекою № 17. заарештований 23 травня 
1938 р. як член антирад. організації поалей 
Ціон (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
19 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

авеРбУх сергій абрамович народився 
1903 р. у м. Мінськ Мінської губ. єврей, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Керівник ремонтних робіт 
Холодопрому. заарештований 30 січня 1938 р. 
як син великого фабриканта, доброволець 
білої армії та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 21 березня 1989 р.

аветисян (аведисян) караïет аветисо-
вич (аведисович) народився 1890 р. у м. Сал-
мас, персія. вірмен, з кустарів, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Чистильник 
взуття артілі «Схід». заарештований 5 лютого 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної шпи-
гунської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 серпня 1939 р. висланий з родиною до 
північного Казахстану на 5 років. На засланні 
перебував у Молотовському р-ні Акмолін-
ської обл. Реабілітований 23 березня 1965 р.

аветисян онік аветисович народився 
1913 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, з робіт-
ників, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. Електротехнік заводу 
«Електроверстат». заарештований 4 березня 
1938 р. як член к.-р. дашнацької націоналіс-
тичної шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1957 р.

аветисянц мекрам (мігран) огане-
сович, див. АÂЕДИСЯН (Аâåòèñÿíц) Ìåêðàì 
(Ì³гðàí) Огàíåñîâèч.

авотінь магда (маде, мада) анкелівна 
(анжелівна) народилася 1884 р. у с. берзонси 
Ліфляндської губ. Латвійка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у Харкові. 
Домогосподарка, пенсіонерка. заарештована 
4 грудня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної латвійської організації та за шпигунську  
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діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 15 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітована 18 жовтня 1960 р.

автономов Петро іванович народився 
1893 р. у с. жиліно богучарського пов. воро-
незької губ. Росіянин, з торговців, освіта ви-
ща, позапарт., у 1921—1932 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач учбової час-
тини школи № 2. заарештований 26 жовтня 
1937 р. за участь в антирад. групі та к.-р. 
роботу серед вчителів (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 20 листопада 1937 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. постановою слідчасти-
ни УНКвС по Харківській обл. від 14 січня 
1940 р. ухвалу особливої трійки скасовано, 
справу закрито (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

аГабеков володимир олександрович на-
родився 1884 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1904—1922 р. член партії соціалістів-револю-
ціонерів. заступник начальника організацій-
но-планового відділу Укрпостачу. У 1922 р. як 
есер висланий в адміністративному порядку 
до м. Кобеляки полтавської губ. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. як активний член 
есерівського підпілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УСРР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 22 серпня1938 р. (статті 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 22 серпня 
1938 р. у Києві. Реабілітований 9 червня 1993 р.

аГалі (агаллі) всеволод миколайович на-
родився 1890 р. і проживав у Харкові. Грек, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Робітник майстерень вимірювальних прила-
дів Електропрому. заарештований 30 грудня 
1938 р. як член грецької к.-р. організації та за 
шпигунство (статті 546, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
14 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

аГаП’єв Георгій костянтинович народив-
ся 1903 р. у м. Маріуполь Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із священ-
нослужителів, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Старший архітектор Харківської 
контори Союзтранспроекту. заарештований 
15 грудня 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
шпигунської організації (статті 541 п. «а», 549, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 9 березня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 вересня 1957 р.

аГаПов-коШовий Петро ілліч на-
родився 1897 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
військовий керівник Харківського інституту 
комунального будівництва. заарештований 
6 лютого 1938 р. як член к.-р. повстанської 
організації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

аГаРков андрій Гаврилович народився 
1900 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Но-
вопокровка Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «зоря». заарештований 
13 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 26 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Амурзалізнич-
табі в м. Свободний Хабаровського краю та 
в Сороктабі у м. біломорськ Карело-Фінської 
РСР. Реабілітований 21 березня 1989 р.

аГаРков іван Гаврилович народився 
1898 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
покровка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Робітник харківського заводу «Механолив». 
У 1920 р. ревтрибуналом за участь у збройно-
му повстанні засуджений на 10 років позбав-
лення волі. заарештований 18 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 жовтня 1965 р.

аГаРков яків Романович народився 
1888 р. у с. Мощена Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
сектора планового відділу Управління півд. 
залізниці. заарештований 11 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 квітня 1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
14 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 грудня 1956 р.

аГаФоненко василь Полікарïович на-
родився 1894 р. у с. закутнівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. закутнівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник пункту заготзерна у с. біляївка Олексі-
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ївського р-ну. У 1930 р. майно конфісковане. 
заарештований 5 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 3 червня 1960 р.

аГаФоненко микола борисович на-
родився 1906 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1928 р. помічник начальника по ка-
драх контори Рембуду. заарештований 6 лю-
того 1938 р. як член к.-р. правотроцькістської 
організації та за к.-р. шкідницьку діяльність 
(статті 547, 548, 549, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 26 серп-
ня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 грудня 1957 р.

аГаФоненко сергій олександрович на-
родився 1892 р. у с. Киреєвка Курської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у с. Нікополь барвінківського р-ну 
Харківської обл. Учитель школи. заарештова-
ний 23 вересня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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 1 грудня 1959 р.

аГаФонов микола дем’янович наро-
дився 1877 р. у с. Карачівка Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у сел. панюти-
не Лозівського р-ну Харківської обл. Учи-
тель залізничної школи № 52. заарештований 
15 грудня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
націоналістичної організації (статті 541 п. «а», 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Краста-
бі. звільнений з-під варти 15 листопада 1943 р. 
згідно з директивою НКвС, НКю і прокуро-
ра СРСР № 467/18-71/117с від 23 жовтня 
1942 р. Реабілітований 19 листопада 1957 р.

аГаФонов сава титович народився 
1882 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Росіянин, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник канатного заводу. заареш-
тований 10 лютого 1938 р. за диверсійну та 
розвідувальну роботу (статті 546, 549 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 19 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

аГУРеєв леонтій кóзьмич народився 
1883 р. у с. вільхуватка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-

запарт. проживав у с. вільхуватка великобур-
луцького р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Комінтерну. У 1930 р. розкуркулений, за 
ст. 548 КК УСРР позбавлений волі на 7 років. 
заарештований 9 травня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

адамець йосиф якович народився 
1892 р. у с. зарженя Радомської губ. поляк, 
із селян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Студент ХІІТ. заареш-
тований 21 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та розвідувальну діяльність (статті 541 п. «а», 
5410 ч. 1 КК УРСР). Розстріляний 4 листопада 
1937 р. у Харкові на підставі наказу заступни-
ка начальника УНКвС по Харківській обл. 
Рейхмана Л. й. від 3 листопада 1937 р. Реабі-
літований 26 липня 1989 р.

адамнюк тимофій іванович народився 
1880 р. у с. пашуки заславського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Дальнє Кегичівсько-
го р-ну Харківської обл. Ремонтний робітник 
ст. Шляхова півд. залізниці. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 27 грудня 
1937 р. за к.-р. фашистську агітацію та шпи-
гунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

адамов михайло якович народився 
1899 р. у м. Урмія, персія. Ассірієць, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Чистильник взуття артілі «Схід». заарешто-
ваний 6 лютого 1938 р. за шпигунську та к.-р. 
націоналістичну діяльність (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 серпня 1939 р. як соціально 
небезпечний елемент висланий з родиною до 
північного Казахстану на 5 років. На засланні 
перебував у м. Кокчетав північно-Казахстан-
ської обл. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

адамовиЧ карл миколайович народив-
ся 1884 р. у с. Ягодинка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. будьоннівка Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Тельмана. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 



100 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

адамовиЧ микола Петрович народився 
1899 р. у с. Чміль Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Крутоярівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Ленінська думка». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 17 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 22 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 серпня 1989 р.

адамовиЧ станіслав йосифович на-
родився 1896 р. у с. Головчиці Константинів-
ського пов. Седлецької губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
21 серпня 1937 р. за розвідувальну роботу 
на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалами комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особливої на-
ради при НКвС СРСР від 10 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

адамовиЧ-ПанЧенко казимира ста-
ніславівна народилася 1907 р. у м. бєлгород 
бєлгородського пов. Курської губ. полька, 
з робітників, освіта неповна середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Обліковець Харківської 
контори Головного управління металургій-
ної промисловості. заарештована 12 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 вересня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала в північсхідта-
бі. На 1956 р. проживала в сел. Ола Мага-
данської обл. Реабілітована 28 серпня 1956 р.

адамсон берта карлівна народилася 
1879 р. і проживала у Харкові. Німкеня, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. До-
могосподарка. заарештована 11 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство на користь Німеччини і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 29 травня 
1938 р. як соціальнонебезпечний елемент ви-
слана до Казахстану на 5 років. На засланні 
перебувала в Кизил-Ординській обл. Реабілі-
тована 6 лютого 1959 р.

адамсон Георгій якович народився 
1869 р. у Курляндській губ. Естонець, із се-
лян, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Інженер Харківської обласної контори 
Сільгосппостачу. заарештований 14 вересня 
1937 р. як член к.-р. угруповання та за ан-
тирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 18 лютого 1959 р.

адамУс іван войцехович народився 
1885 р. у с. Решно петроковської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Новоолександрівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 липня 1989 р.

адамЧУк віктор карлович народився 
1894 р. і проживав у Харкові. поляк, з робіт-
ників, неписьмен., позапарт. Чоботар май-
стерні № 2 Індпошиву. заарештований 20 січ-
ня 1938 р. за к.-р. шпигунську диверсійну ді-
яльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл.  
31 жовтня 1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 травня 1989 р.

адамянц свирид адамович народився 
1892 р. у м. Ходарчур, Туреччина. вірмен, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. помічник завідувача мага-
зину міськхарчоторгу. заарештований 6 серп-
ня 1937 р. за антирад. пропаганду та участь 
у дашнацькій організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 11 жовтня 1939 р. як соціаль-
но небезпечний елемент висланий з родиною 
до північного Казахстану на 5 років. Реабілі-
тований 19 травня 1989 р.

адельсон абрам якович народився 
1892 р. у м. Хомськ Кобринського пов. Грод-
ненської губ. єврей, з міщан, освіта вища, 
позапарт., у 1917 р. член РСДРп(м). прожи-
вав у Харкові. Начальник санітарно-епідеміо-
логічної лабораторії ХвО, бригадний лікар. 
заарештований 17 березня 1938 р. як член 
к.-р. диверсійної групи (статті 541 п. «б», 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
9 травня 1939 р. (статті 541 п. «б», 547, 548 
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через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу. Ухвалою військової колегії верхов-
ного Суду СРСР від 17 липня 1939 р. справу 
направлено на дослідування зі стадії поперед-
нього слідства. Справу як групову закрито 
Ов НКвС ХвО 16 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР), матеріали щодо Адельсона А. Я. 
виокремлені і направлені для подальшого 
слідства до військової прокуратури ХвО зі 
звільненням підслідного з-під варти на під-
писку про невиїзд. Рішення у справі відсутнє.

адиРим йосиф ісакович народився 
1878 р. у м. Ракишки Новоалександровського 
пов. Ковенської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завгосп трикотажної фабрики Спілки колиш-
ніх політкаторжан. заарештований 19 квітня 
1938 р. як член к.-р. диверсійної терористич-
ної організації (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 вересня 1956 р.

адлеР маргарита авгóстівна народила-
ся 1890 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Німкеня, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
викладачка Харківського юридичного інсти-
туту. заарештована 24 квітня 1938 р. за шпи-
гунство на користь Німеччини (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1939 р. 
за відсутності доказів ворожої діяльності зі 
звільненням з-під варти.

адольФ Петро володимирович народив-
ся 1893 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Го-
ловний бухгалтер НДІ тваринництва. заареш-
тований 13 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 542, 546, 547, 548 через ст. 17, 549 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1956 р.

аЖоРський абрам костянтинович на-
родився 1892 р. у м. житомир житомирського 
пов. волинської губ. єврей, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач магазину Аптекоуправління. заареш-
тований 28 жовтня 1937 р. як агент іноземної 
розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

аЗаРевиЧ антон антонович народився 
1896 р. у с. балтишки Іллукстського пов. Кур-
ляндської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1918—1919 рр. кандидат у чле-
ни РКп(б). проживав у Харкові. Головний бух-
галтер механічних майстерень вантажної служ-
би півд. залізниці. заарештований 31 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність, антирад. 
настрої та к.-р. погляди (статті 541 п. «а», 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 14 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 січня 1958 р.

аЗаРенко іван єгорович народився 
1875 р. у с. большая Драгунська Кромського 
пов. Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Серп і молот». заарештований 
23 грудня 1937 р. як баптистський проповід-
ник та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 липня 1989 р.

аЗаРенко олександр іванович народився 
1910 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1925—1927 рр. член вЛКСМ. Тренер фут-
больного товариства «Спартак». заарештова-
ний 22 червня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 19 вересня 1939 р. за відсутності доказів 
злочину зі звільненням з-під варти. з 21 серп-
ня 1941 р. брав участь у великій вітчизняній 
війні, нагороджений орденом Слави 3-го сту-
пеня. загинув у бою 2 серпня 1944 р. у Литві.

аЗаРков йосиф михайлович народився 
1895 р. у с. Туховичі Новогрудського пов. 
Мінської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. па-
літурник. заарештований 9 березня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР). 
Справу не завершено.

аЗаРов василь семенович народився 
1876 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. бджоляр 
колгоспу «Українці». заарештований 5 квітня 
1938 р. як член к.-р. бойової есерівської ор-
ганізації (статті 548 через ст. 17, 542, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (стат-
ті 548 через ст. 17, 542, 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл з конфіскацією 
майна. Розстріляний 28 травня 1938 р. Реабі-
літований 25 грудня 1959 р.
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аЗаРхіна олександра самійлівна наро-
дилася 1911 р. у с. Маломихайлівка Катери-
нославського пов. Катеринославської губ. єв-
рейка, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Артистка хору Харків-
ського державного академічного театру опери 
та балету. заарештована 20 травня 1938 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 20 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аЗбУкін іван сергійович народився 
1882 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт., у минулому член конституцій-
но-демократичної партії. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 33. заарештований 18 грудня 
1937 р. як офіцер царської армії, за службу 
в білій армії та антирад. настрої (ст. 542 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 
5413 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 січня 1957 р.

аЗиЗян мигран кегамович народився 
1892 р. у м. Еривань Ериванської губ. вірмен, 
із службовців, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. завідуючий центральним туб-
диспансером півд. залізниці. заарештований 
10 серпня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної дашнацької організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 29 листопада 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аЗіяШвілі дмитро олександрович на-
родився 1895 р. у м. Кутаїсі Кутаїської губ. 
Грузин, із селян, освіта середня спеціаль-
на, позапарт., 1918—1921 рр. член РКп(б), 
у 1923—1930 рр. кандидат у члени вКп(б), 
у 1930—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у с. Новоіванівка Коломацького р-ну Харків-
ської обл. завідувач дільниці Новоіванівсько-
го бурякорадгоспу. заарештований 13 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію, дискредитацію ком-
сомольців і шкідницьку роботу (статті 5410 
ч. 1, 547 КК УРСР), 31 грудня 1937 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про неви-
їзд. постановою Коломацького Рв НКвС від 
31 грудня 1937 р. обвинувачення перекваліфі-
ковано на статті 70 ч. 1, 97, 991 ч. 2 КК УРСР, 
а 10 березня 1941 р. справу здано в архів.

аЇПов микола антонович народився 
1886 р. у м. Рязань Рязанської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. зелений гай Харківського р-ну 
Харківської обл. Машиніст депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 11 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 

(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 29 жовтня 1938 р. засуджений до 4 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
3 роки, а 20 лютого 1939 р. по суду виправданий.

айваЗовська-ласкіна лідія Григо-
рівна народилася 1899 р. у м. полтава пол-
тавської губ. Росіянка, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживала у Харкові. 
без певних занять. заарештована 29 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито помічником 
прокурора у спецсправах 9 грудня 1937 р. 
(ст. 4 п. «д» КК УРСР).

айЗенбеРГ Рафаїл наóмович народився 
1904 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, із службовців, освіта початкова, 
кандидат у члени вКп(б) з 1930 р. про-
живав у Харкові. Начальник 2-го відділення 
3-го відділу УДб ХОУ НКвС. заарештований 
29 травня 1938 р. за шпигунську роботу на 
користь французької розвідки (ст. 541 п. «б» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 10 січня 1940 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

айЗенШтат хаїм мейєрович народився 
1892 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1911—1920 рр. член бун-
ду, у 1920—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник артілі Товариства політ-
каторжан. заарештований 12 серпня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 вересня 1958 р.

айЗіна олена аронівна народилася 
1888 р. у м. волковиськ волковиського пов. 
Гродненської губ. єврейка, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 1 червня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

айсман мойсей аронович народився 
1896 р. у м. Хотин Хотинського пов. бес-
сарабської губ. єврей, з кустарів, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. продавець ма-
газину заводу «Серп і молот». заарештований 
25 травня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
на користь польщі (статті 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. (статті 546, 5410 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 квітня 1958 р.
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айсПУР ісидор іванович народився 
1884 р. у Двінському пов. вітебської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Технік-прий-
мальник складу ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 лютого 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
помер 23 вересня 1940 р. у Темтабі. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 квітня 1941 р. справу закрито.

акаловська віра євгенівна народилася 
1898 р. у с. буша Ямпільського пов. поділь-
ської губ. Українка, із священнослужителів, 
освіта вища, у 1917 р. член партії соціалістів-
революціонерів, у 1917—1923 рр. член партії 
соціалістів-революціонерів (інтернаціоналіс-
тів), член вКп(б) з 1923 р. проживала в Хар-
кові. Черговий лікар швидкої допомоги, асис-
тент хірургічної клініки 1-го ХМІ. У 1919 р. 
під слідством Московської ЧК як член партії 
соціалістів-революціонерів, звільнена з-під 
варти через стан здоров’я. заарештована 
5 червня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної української націоналістичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 29 жовтня 
1939 р. як соціально небезпечний елемент 
вислана до Казахстану на 3 роки. На засланні 
перебувала в м. павлодар Казахської РСР, 
працювала головним лікарем обласної лікар-
ні. з 1945 р. проживала в Харкові, працювала 
старшим лікарем швидкої допомоги; помер-
ла 1959 р. Реабілітована 25 червня 1956 р.

аквилєв олексій миколайович, наро-
дився 1882 р. у варшаві. Росіянин, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у сел. південний Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Інженер Харківської контори 
Союзтранспроекту. заарештований 16 грудня 
1937 р. за шкідництво на транспорті та шпи-
гунство (статті 541 п. «а», 547, 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 20 березня 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Картабі, потім у сел. Тавда 
Свердловської обл., де й помер 1943 р. Реабі-
літований 29 березня 1957 р.

акимов володимир Павлович наро-
дився 1896 р. у с. Скрипаї зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Скрипаї 
зміївського р-ну Харківської обл. без певних 

занять. заарештований 5 травня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 вересня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

акимов яків іванович народився 1895 р. 
у міст. балаклія зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. балаклія балаклійсько-
го р-ну Харківської обл. Механік колгоспу 
«Хлібороб». заарештований 7 вересня 1937 р. 
за 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 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

акимЧенко василь васильович наро-
дився 1903 р. у с. п’яново Орловської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер 1-ї медичної шко-
ли сестер та акушерок при 1-й Харківській 
радлікарні. заарештований 5 травня 1938 р. як 
член шпигунської антирад. групи (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР), справу закрито Харків-
ським міськвідділом УНКвС по Харківській 
обл. 28 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

акінШин яким олексійович народився 
1916 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав і працював 
ремонтним робітником роз’їзду Куми півд. 
залізниці в Красноградському р-ні Харків-
ської обл. заарештований 6 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 жовтня 1938 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 2 роки. На 1976 р. про-
живав у с. піщанка Красноградського р-ну 
Харківської обл., член колгоспу «Червоний 
партизан». Реабілітований 27 лютого 1995 р.

акоПов Гайк аветисович народився 
1897 р. у м. Тавриз, персія. вірмен, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. продавець міськхарчоторгу. заарешто-
ваний 17 лютого 1938 р. як член вірменської 
к.-р. дашнацької організації та за шпигунство 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 15 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

акоПянц леон олександрович наро-
дився 1897 р. у м. Нахічевань Нахічевансько-
го пов. Ериванської губ. вірмен, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Кравець 2-го дивізіону РСМ ХОУ 
НКвС. заарештований 5 лютого 1938 р. за 
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к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 7 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

аксельРод ісак лейб мордóхович на-
родився 1905 р. у м. Катеринослав Кате-
ринославської губ. єврей, з кустарів, осві-
та середня початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник цеху вагоноремонтного 
заводу Харківського трамвайного тресту. за-
арештований 15 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 12 лютого 1957 р.

аксюк лавр Федорович народився 
1874 р. у м. зіньків зінківського пов. пол-
тавської губ. Українець, з поміщиків, осві-
та вища, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Лікар за-
лізничної поліклініки ст. Люботин півд. за-
лізниці. заарештований 12 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію, зв’язки з німецькими та 
білогвардійськими офіцерами (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 21 травня 
1939 р. по суду виправданий.

аксюк мóсій несторович народився 
1894 р. у с. Губарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з дворян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник пивного заводу «Нова баварія». за-
арештований 14 березня 1938 р. за антирад. 
діяльність та належність до білогвардійського 
підпілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
2 жовтня 1938 р. (статті 542, 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 23 серпня 1957 р.

аксьонов Федір оïанасович народився 
1904 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у зміївському р-ні 
Харківської обл. Робітник Харківської авто-
ремонтної майстерні ім. юркіна. заарешто-
ваний 5 серпня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 30 грудня 1960 р.

акУлинін іван кирилович народився 
1887 р. у с. Нечаєво [Тимського пов.] Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1933—1936 рр. член вКп(б). проживав 

у с. бабаї Харківського р-ну Харківської обл. 
Комірник бабаївського спиртзаводу. позбав-
лений виборчих прав. заарештований 6 грудня 
1937 р. як куркуль, що підлягає висланню 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 9 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у вТТ № 1 
у Кайському р-ні Кіровської обл., [де й по-
мер 1938 р.]. Реабілітований 7 грудня 1958 р.

акУлов микола олексійович народив-
ся 1898 р. у м. болхов болховського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Красноград 
Красноградського р-ну Харківської обл. заго-
тівельник зачепилівського райспоживтовари-
ства. заарештований 7 травня 1938 р. за к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 25 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

акУльШин микола іванович народив-
ся 1893 р. у с. завгороднє Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. завгороднє 
петрівського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 23 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за к.-р. діяльність 
(статті 5411, 5410 КК УРСР), справу закри-
то петрівським Рв НКвС 28 січня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

алабін Петро васильович народився 
1882 р. у с. Фомино бронницького пов. Мос-
ковської губ. Росіянин, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживав у сел. Сонцедар Ко-
ломацького р-ну Харківської обл. безробітний, 
за фахом рахівник. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шкідницької організації 
та за підривну діяльність (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

алавеРдян андронік мовсесович наро-
дився 1917 р. у м. Ечміадзин Ечміадзинського 
пов. Ериванської губ. вірмен, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Студент Харківського медичного інституту. 
заарештований 4 березня 1938 р. як член 
к.-р. дашнацької націоналістичної шпигун-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 26 квітня 1957 р.

алатиРев Петро тимофійович народився 
1895 р. у с. Сіалєєвський Майдан [Інсарсько-
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го пов.] пензенської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Електроме-
ханік ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької 
залізниці. заарештований 21 вересня 1937 р. за 
агітацію на захист контрреволюціонерів-троць-
кістів, наклепи на керівників партії та уряду, 
приховування служби в білих (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Сталінській обл. від 4 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 24 травня 1989 р.

албасов Григорій Прокоïович (Петро-
вич) народився 1916 р. у с. Шебелинка зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. відбу-
вав термін покарання у Дмитровському вТТ 
у Московській обл. за ухвалою трійки УНКвС 
по Азово-Чорноморському краю від 18 січня 
1937 р. як соціально небезпечний елемент 
(ст. 35 РРФСР). 26 березня 1938 р. 3-м відді-
ленням Дмиттабу порушено справу за антирад. 
розмови (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і ухвалою 
судової трійки при УНКвС СРСР по Москов-
ській обл. від 5 червня 1938 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Усольтабі в м. Солікамськ перм-
ської обл. Реабілітований 23 серпня 1989 р.

албасов єгор дмитрович народився 
1875 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Міловий Яр 
балаклійського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник початкової школи. У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 12 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (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 23 грудня 1960 р.

албУл василь ілліч народився 1874 р. 
у с. петрівка Тираспольського пов. Херсон-
ської губ. Росіянин, з міщан, освіта вища, 
позапарт. проживав у сел. високий Харків-
ського р-ну Харківської обл. Технік вагонної 
дільниці ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 22 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 червня 1958 р.

алГеєР едгар вільгельмович народився 
1910 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 

Союздруку. заарештований 9 вересня 1937 р. 
за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у південтабі в бурят-Монгольській АРСР. 
Реабілітований 17 серпня 1989 р.

алдохін микита Пилиïович народив-
ся 1879 р. у с. богданчики Мценського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Нормувальник ХвРз. У 1929 р. розкуркуле-
ний. До 1931 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 11 серпня 1937 р. за антирад. 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Горшортабі. Реабіліто-
ваний 20 жовтня 1989 р.

алейник антон Павлович народився 
1882 р. у с. Слобідка Новоолександрівського 
пов. Ковенської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лю-
ботин Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник цегельного заводу Садотресту. за-
арештований 21 серпня 1937 р. за листування 
з закордоном, к.-р. агітацію та ненависть до 
вождів партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував в [Устьвимтабі]. Реабілі-
тований 19 серпня 1994 р.

александРей едóард карлович наро-
дився 1888 р. у валкському пов. Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1910—1912 рр. член латвійської 
соціал-демократичної партії, у 1913—1914 рр. 
член партії анархістів. проживав у Харкові. 
Робітник артілі інвалідів з виготовлення му-
зичних інструментів. У 1920 р. під арештом як 
анархіст. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
розвідувальну та диверсійну діяльність на ко-
ристь латвійської розвідки (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

александРенко василь Пантелеймо-
нович народився 1893 р. у с. Нова водолага 
валківського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Нова водолага Нововодолазько-
го р-ну Харківської обл. Машиніст крана 
ст. Харків-Тов. півд. залізниці. заарештова-
ний 4 грудня 1937 р. як член диверсійного 
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антирад. угруповання (статті 549 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 березня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 квітня 1957 р.

александРенко іван Павлович наро-
дився 1898 р. у с. Нова водолага валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. Андріївка балаклійського р-ну Харківської 
обл. завідувач навчальної частини Андріївської 
СШ. заарештований 15 серпня 1937 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 24 березня 1956 р.

александРов драгомир володимирович 
(александров-кірков драгомир Пашинов) наро-
дився 1894 р. у м. Хасково, Князівство болга-
рія. болгарин, із службовців, освіта вища, по-
запарт., у 1920—1923 рр. член компартії болга-
рії, у 1923—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. військовий представник на заводі 
№ 135. заарештований 19 серпня 1937 р. за 
зраду батьківщини (ст. 541 п. «б» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1956 р.

александРов євген іванович народив-
ся 1913 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Начальник відділу підготовки 
виробництва заводу № 242. заарештований 
29 жовтня 1937 р. за шкідництво (ст. 547 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
29 квітня 1938 р. (ст. 99 КК УРСР) засудже-
ний на 6 міс. позбавлення волі в зМУ і з ура-
хуванням терміну попереднього ув’язнення 
покарання вважалось відбутим. звільнений 
з-під варти 29 квітня 1938 р.

александРов іван іванович народив-
ся 1891 р. у с. Корніївка Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач кіоску буфету ст. Харків півд. 
залізниці. заарештований 19 грудня 1937 р. 
як білий офіцер у минулому та за антирад. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5412 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 18 січня 1993 р.

александРов іван олександрович на-
родився 1896 р. у м. Кострома Костромської 
губ. Росіянин, із селян, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. викладач вій-
ськової справи Харківського педагогічного 
інституту. заарештований 3 березня 1938 р. як 
член офіцерської монархічної к.-р. організації 
РОвСу (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

александРов костянтин Герасимович 
народився 1898 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Майстер ХЕТзу. заарештований 18 січ-
ня 1938 р. як член к.-р. латвійської націона-
лістичної шпигунської диверсійної організації 
(статті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 14 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 березня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 14 серпня 1989 р.

александРов костянтин олександро-
вич народився 1895 р. у Санкт-петербурзі. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. Секре-
тар партбюро Кп(б)У ШУКТС стріл. охорони 
НКШС. заарештований 24 листопада 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської організації та за 
шкідницьку діяльність (статті 541 п. «а», 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 27 березня 
1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 27 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 лютого 1958 р.

александРов леонід володимирович 
народився 1896 р. у м. Маріуполь Маріуполь-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із священнослужителів, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
артілі «Червоний харчовик». заарештований 
20 квітня 1938 р. як член к.-р. білогвардійської 
бойової організації (статті 542, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

александРов олександр Георгійович 
народився 1890 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
буд управління кондитерської фабрики «жов-
тень». заарештований 30 липня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію, шпигунство і стосунки з к.-р. 
елементом (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР), 
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справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 20 грудня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

александРов олександр іванович на-
родився 1900 р. у м. Феодосія Феодосійського 
пов. Таврійської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер Головгуми. заарештований 
26 березня 1938 р. як член к.-р. білогвар-
дійської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

александРов (Штейнвіль) олександр  
семенович народився 1905 р. у м. Одеса 
Одеського пов. Херсонської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, у 1931—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. заступник 
уповноваженого Комісії радянського контро-
лю. заарештований 7 вересня 1937 р. як член 
антирад. терористичної шкідницької органі-
зації правих (статті 5411, 547, 548 через ст. 17 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 7 грудня 1937 р. (статті 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
8 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
24 листопада 1956 р.

александРов Павло володимирович 
народився 1897 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. Українець, з дворян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач відділу Харківського показо-
вого універмагу № 1. У 1925—1926 рр. по-
збавлений виборчих прав. У 1929 р. майно 
конфісковане, висланий за межі Куликівської 
сільради. заарештований 5 листопада 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 28 березня 1989 р.

александРов Петро іванович наро-
дився 1900 р. у с. Корніївка Мелітопольсько-
го пов. Таврійської губ. Українець, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник райспоживспілки. заарештований 
24 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

александРов сергій олександрович 
народився 1885 р. у Санкт-петербурзі. Ро-
сіянин, з дворян, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у с. Станичне Ново-
водолазького р-ну Харківської обл. Учитель 

НСШ. заарештований 12 лютого 1938 р. за 
антирад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
2 жовтня 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
21 березня 1989 р.

александРовиЧ максим іванович 
народився 1896 р. у с. Ладичин провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Комендант 
державтоінспекції УРСМ ХОУ НКвС. за-
арештований 14 березня 1938 р. за шпигун-
ство (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1958 р.

александРовиЧ Роман ісакович на-
родився 1889 р. у с. ведрень-Роженцове ві-
тебської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Есхар 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Комірник 
ремонтно-механічної майстерні ДРЕС-2. за-
арештований 29 липня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 17 березня 1939 р. засу-
джений на 7 міс. позбавлення волі, попе-
реднє ув’язнення зараховано у термін по-
карання. Справу закрито верховним Судом 
УРСР 25 травня 1939 р. (ст. 347 КпК УРСР).

алексєєв іван іванович народився 
1878 р. у с. велика Комишуваха Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у Харкові. Священик 
Казанської церкви. У 1923 р. під арештом за 
антирад. агітацію. заарештований 27 жовтня 
1937 р. як член к.-р. угруповання духівництва 
та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 травня 1962 р.

алексєєв іван михайлович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. бухгалтер 
артілі «Доркоопбуд». заарештований 16 квітня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 
1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 жовтня 1956 р.

алексєєв оïанас дмитрович народився 
1899 р. у Києві. Українець, із службовців, 
освіта вища, член вКп(б) з 1928 р. проживав 
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у Харкові. Голова правління артілі «Галан-
терейник». заарештований 1 червня 1938 р. 
як член антирад. повстанської правотроць-
кістської організації (статті 542, 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 вересня 1959 р.

алексєєв сергій маркович народився 
1905 р. на хут. Озерний вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у сел. приколо-
тне великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. приколотне півд. залізниці. за-
арештований 13 грудня 1938 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та за диверсійну 
шкідницьку роботу (статті 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 26 березня 1938 р. (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 27 березня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 19 травня 1959 р.

алексєєва агафія Захарівна народи-
лася 1914 р. у с. Обухівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала в с. Обухівка Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. вислана до північного краю. 
На засланні перебувала в м. вологда, у 1937 р. 
втекла. заарештована 15 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 листопада 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітована 26 червня 1989 р.

алексєєва софія василівна народилася 
в с. Старики великолуцького пов. псковської 
губ. Росіянка, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживала в [с. приколотне] вели-
кобурлуцького р-ну Харківської обл. Домо-
господарка. заарештована 29 квітня 1938 р. 
як дружина зрадника батьківщини і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 2 ве-
ресня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Реабілітована 21 листопада 1958 р.

алексєєнко (олексієнко) каленик тро-
химович народився 1881 р. на хут. Киптилівка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на хут. Киптилівка борівського р-ну Хар-
ківської обл. Селянин-одноосібник, працював 
на будівництві залізниці. У 1936 р. під слід-
ством борівського Рв НКвС за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), рішення в справі 
відсутнє. заарештований 1 серпня 1937 р. як 
член секти баптистів-євангелістів, за антирад. 
діяльність, розповсюдження молитов і про-
роцтв антирад. змісту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 

і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

алексєєнко михайло михайлович на-
родився 1901 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, з міщан, освіта середня, позапарт. 
Рахівник управління будинками Харківської 
міської ради. заарештований 19 квітня 1938 р. 
як член к.-р. військової білогвардійської орга-
нізації РОвС (статті 542, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 березня 1989 р.

алексєєнко Роман васильович наро-
дився 1903 р. у с. Довжик Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Довжик 
золочівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник харківського заводу № 183. заарешто-
ваний 23 квітня 1938 р. за диверсійну діяль-
ність (ст. 549 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 1 грудня 1938 р. 
(ст. 197 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

алексєєнко савелій лóк’янович на-
родився 1870 р. на хут. березова Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. березова Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний шлях». 
заарештований 30 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. групи, за пораженські настрої та анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

алексі юхим юліóсович народився 
1879 р. у будапешті. Угорець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХТз. заарешто-
ваний 22 квітня 1938 р. як член к.-р. шпигун-
ської організації та за шкідницьку діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

алексюк андрій Федорович народився 
1897 р. у с. Орлове Херсонської губ. Украї-
нець, із селян, неписьмен., позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
2 серпня 1937 р. як член к.-р. угруповання 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Томасинтабі. На 1959 р. 
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проживав у м. Рубцовськ Алтайського краю. 
Реабілітований 19 червня 1959 р.

алеШня олександр омелянович наро-
дився 1897 р. у м. Лебедин Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер Харківського обкому профспілки шос-
гідротехбудівників. заарештований 20 червня 
1938 р. як член антирад. білогвардійської бо-
йової організації (статті 542, 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1963 р.

алімов дмитро семенович народився 
1890 р. у с. Новоселки Рязанського пов. Ря-
занської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у с. Олексіївка Коломацького р-ну Харків-
ської обл. Учитель школи у с. Мар’їне бого-
духівського р-ну Харківської обл. заарештова-
ний 12 лютого 1938 р. за листування з брата-
ми, які проживали за кордоном, участь у к.-р. 
терористичній повстанській групі (статті 548, 
5410, 162 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

аліПов самійло овдійович народив-
ся 1897 р. у с. Грачівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. прико-
лотне великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Робітник цегельного заводу. заарешто-
ваний 5 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 29 березня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 6 травня 1966 р.

алксніт іван іванович народився 1891 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, у 1926—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Охоронець за-
воду «Серп і молот». заарештований 30 груд-
ня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 квітня 1959 р.

аллакос михайло тимофійович наро-
дився 1895 р. у с. Мангуш Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. землевпорядник землевпорядку-
вальної партії Наркомрадгоспу СРСР. заареш-
тований 24 грудня 1937 р. за розвідувальну  

діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 24 квітня 1962 р.

аллакос олександр тимофійович на-
родився 1898 р. у с. Мангуш Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. він-
ниця Дворічанського р-ну Харківської обл.  
Лісотехнік Дворічанського лісництва. заареш-
тований 11 березня 1938 р. за к.-р. розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. [22 вересня 1938 р.] (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 2 червня 1989 р.

аллес едóард ернестович народився 
1910 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. заарештований 
12 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 547, 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

аллес ернст ернстович народився 1906 р. 
у с. Миколайфельд Таврійської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Судиха Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
заарештований 5 лютого 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 2 березня 
1962 р.

аллес микола ернстович народився 
1899 р. у кол. Миколайфельд Таврійської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Судиха Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. петров-
ського. заарештований 6 травня 1938 р. за к.-р. 
діяльність, участь у німецькій к.-р. націоналіс-
тичній організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

аллес олександр ернстович народився 
1891 р. у Таврійській губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
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Сахновщинського р-ну Харківської обл. Ен-
томолог Тавежнянської МТС. заарештований 
23 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1961 р.

аллес отто ернстович народився 1913 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. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
6 травня 1938 р. за к.-р. діяльність, участь 
у німецькій к.-р. націоналістичній організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

алоЗян йосиф карлович народився 
1880 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, з ро-
бітників, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Швейцар вірменського клубу. заарешто-
ваний 21 лютого 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 7 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

алтУхов дмитро михайлович народився 
1904 р. у с. Шумаково Курської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1926—1936 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Секретар політвідділу ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 14 жовтня 1938 р. 
як член диверсійної терористичної організації 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. заліз-
ниці 25 грудня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР).

алтУхова (квятек) софія миколаїв-
на народилася 1897 р. у Москві. Росіянка, 
із службовців, освіта вища, член вКп(б) 
з 1917 р. проживала в Харкові. Організатор 
виробництва, заступник начальника силового 
цеху ХЕТзу. заарештована 4 січня 1938 р. 
як дружина учасника військово-фашистської 
змови (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 5 жовтня 
1939 р. за антирад. агітацію позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Реабілітована 4 липня 1956 р.

алФУтов олексій миколайович наро-
дився 1885 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з міщан, освіта середня, позапарт. бухгал-
тер заводу «Світло шахтаря». заарештований 
29 березня 1938 р. як член к.-р. білогвардій-

ської бойової організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 21 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 10 березня 1958 р.

альбеРтін еміль адольфович народився 
1896 р. у с. Купине заславського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Семенівка Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. петровського. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1988 р.

альбовський микола сергійович на-
родився 1891 р. у с. Яловенкове Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з дворян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Яловенкове Харківського р-ну Харків-
ської обл. бригадир електростанції ст. Любо-
тин півд. залізниці. заарештований 23 січня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Люботин 13 грудня 1938 р. (статті 197 ч. 2, 
5 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

альбощий Петро іванович народився 
1899 р. у міст. Люботин валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у сел. водяне Харків-
ського р-ну Харківської обл. завідуючий ма-
газином № 23 Харківського міськхарчоторгу. 
заарештований 30 березня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 8 червня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 10 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

альбощий стеïан дмитрович народив-
ся 1904 р. у с. Манченки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Манчен-
ки Харківського р-ну Харківської обл. Ка-
сир півд. залізниці. заарештований 19 січня 
1938 р. за к.-р. диверсійну та шкідницьку 
діяльність (статті 547, 549, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 13 січня 1939 р. (статті 4 п. «д», 159 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

альбРехт вільгельм Францович наро-
дився 1877 р. у с. Ришавка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кругля-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
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колгоспу ім. 12-річчя жовтня. У 1934 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

альГейєР вільгельм Фрідріхович наро-
дився 1879 р. у с. пришиб Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозо-
ва Лозівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Лозівського ходоремонтного заводу. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську диверсійну шкідницьку роботу 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1960 р.

альГейєР Фрідріх Фрідріхович народився 
1902 р. у с. Тавежня Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Тавежня Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Сталіна. заарештований 18 грудня 1937 р. 
за прослуховування радіопередач з Німеччини 
та к.-р.  агітацію (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 серпня 1989 р.

альГейєР яків Федорович народився 
1909 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 5 люто-
го 1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 березня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 2 березня 1962 р.

альман теодор янович народився 1900 р. 
у м. Лібава Гробинського пов. Курляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта вища, член 
вКп(б) з 1923 р. проживав у Харкові. Інже-
нер ХЕТзу. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 15 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

альохін олексій іванович народився 
1877 р. у с. Теребуш Тульського пов. Тульської 

губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Сторож ХЕТІ. 
заарештований 23 червня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

альохін олексій кіндратович народився 
1888 р. у с. Старовірівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Муравлинка Старовірівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «політвідділо-
вець». Ухвалою особливої наради при колегії 
ДпУ УСРР від 10 травня 1931 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до північного краю 
на 3 роки. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію та участь у політбанді 
у 1920 р. (ст. 5410 ч. 1 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 4 вересня і 28 квітня 1989 р.

альПеРін йосиф веніамінович наро-
дився 1911 р. у м. білосток білостоцького 
пов. Гродненської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Майстер 
фабрики «Червона нитка». заарештований 
13 серпня 1937 р. за розвідувальну та антирад. 
діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 листопада 1956 р.

альПеРовиЧ беніамін хаїмович наро-
дився 1896 р. у м. вілейка вілейського пов. ві-
ленської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. богодухів бо-
годухівського р-ну Харківської обл. заступник 
директора богодухівської міжрайбази Облхар-
торгу. заарештований 8 грудня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

альПеРовиЧ Шевель невахович на-
родився 1883 р. у м. Мінськ Мінської губ. 
єврей, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. працівник заводу 
№ 183. заарештований 14 квітня 1938 р. за 
шпигунську диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 30 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 547 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 18 квітня 1958 р.
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альтеРман абрам якович народився 
1890 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з торговців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. заступник начальни-
ка планово-фінансового відділу Харківського 
молококомбінату ім. Мікояна. заарештований 
6 лютого 1938 р. як член антирад. терористич-
ної меншовицької організації (статті 548, 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. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 листопада 1956 р.

альтман валентина миколаївна наро-
дилася 1902 р. у м. пенза пензенської губ. 
Росіянка, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 22 лютого 1938 р. за 
наказом НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р. і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 19 червня 1938 р. позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбува-
ла в Темтабі та Картабі. померла 30 травня 
1988 р. у м. бєлгород бєлгородської обл. Реа-
білітована 8 травня 1958 р.

альтман давид якович народився 
1897 р. у м. Луков Луковського пов. Сед-
лецької губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, член вКп(б). проживав у Харкові. 
Кравець Швейкоопремонту. заарештований 
17 листопада 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 9 лютого 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

альтман мартин Робертович народився 
1892 р. у с. Фюзеш Дермат Комітату бекеш 
Королівства Угорщина Австро-Угорської ім-
перії. Угорець, з робітників, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1927 р. проживав у Харкові. Ін-
структор-пожежник ст. Основа півд. залізни-
ці. заарештований 22 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської шпигунської організації 
(статті 541 п. «а», 547, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 27 березня 1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 
548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 27 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 травня 1958 р.

альтман-ПаРГаманик бася львівна 
народилася 1888 р. у міст. Фастів васильків-
ського пов. Київської губ. єврейка, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Лікар 5-го медичного диспансеру. 
заарештована 28 серпня 1937 р. як дружина 
засудженого члена троцькістсько-терористич-
ної організації (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 2 жов-

тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) позбавлена волі у вТТ на 
5 років. На 1956 р. проживала в м. Макіївка 
Сталінської обл. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

альтШУлеР йосиф борисович наро-
дився 1907 р. у м. борзна борзнянського 
пов. Чернігівської губ. єврей, з міщан, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Головний бухгалтер тресту «пів-
денмашбуд». У 1925 р. як член антирад. ор-
ганізації «бойова група молоді» позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання 
відбував у СЛОНу. заарештований 1 березня 
1938 р. як член антирад. анархічної терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 9 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

альхимовиЧ костянтин михайлович 
народився 1897 р. у с. воронове вітебської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
гаража Управління мереж Харенерго. зааре-
штований 19 квітня 1938 р. за шпигунську ди-
версійну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 549, 5411, 
5413 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 13 жовтня 1961 р.

альцман яків юрійович народився 
1882 р. у с. Маткульни Тальсенського пов. 
Курляндської губ. Латвієць, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1923 рр. 
член РКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ІпРзу.  
заарештований 14 грудня 1937 р. за шпи-
гунську роботу (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 24 лютого 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 1 квітня 1938 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

альЧенко іван Петрович народився 
1896 р. у с. Чернігівка бердянського пов. Тав-
рійської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач постачання будівництва стадіону 
«Локомотив». заарештований 21 листопада 
1937 р. за розвідувальну роботу на користь 
Японії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 серпня 1989 р.

альШиц мирон ісакович народився 
1900 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. єврей, з міщан, освіта вища, 
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позапарт. проживав у Харкові. Технічний 
директор Криворізького коксохімічного заво-
ду. заарештований 19 серпня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської організації та за підривну 
роботу (статті 547, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 5 січня 
1938 р. (ст. 547 через ст. 20, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 15 років позбавлення волі 
у в’язниці з пораженням прав на 5 років і кон-
фіскацією майна. Термін покарання відбував 
у Норільтабі. Реабілітований 30 липня 1957 р.

альШиц софія соломонівна народилася 
1904 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. єврейка, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 11 січня 1938 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 22 лютого  
1938 р. як соціально небезпечний елемент 
передана під гласний нагляд за місцем про-
живання на 2 роки. На 1956 р. проживала 
в м. Свердловськ Свердловської обл. Реабілі-
тована 27 грудня 1956 р.

амалін анс христофорович народився 
1875 р. у м. Туккум Туккумського пов. Кур-
ляндської губ. Латвієць, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт., у 1901—1902 рр. член 
соціал-демократичної партії. проживав у Хар-
кові. Майстер ХЕТзу. заарештований 4 грудня 
1937 р. за шпигунську диверсійну роботу (стат-
ті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 13 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

аманатідіс ахілей Панайотович наро-
дився 1897 р. у м. Салоніки Королівства Гре-
ція. Грек, з робітників, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. буфетник буфету на 
ст. Карачівка півд. залізниці. заарештований 
15 грудня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 червня 1959 р.

амбольдт Гóстав Гóставович народився 
1904 р. у м. понемон Маріампольського пов. 
Сувалкської губ. Німець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. безробітний. заарешто-
ваний 15 листопада 1937 р. за участь в ан-
тирад. військовій фашистській змові (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 

розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

амбРоЖей Улян олександрович наро-
дився 1899 р. у с. пеньки білостоцького пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Контролер руху 
поїздів Управління півд. залізниці. заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. за шпигунство на ко-
ристь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 черв-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 16 вересня 1958 р.

амбРоЗюк стеïан йосиïович народив-
ся 1896 р. у с. Івачів Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта середня, 
член вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. 
Економіст-плановик тресту «Сортнасіння». 
заарештований 4 лютого 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
14 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

амелевиЧ олександр семенович наро-
дився 1898 р. у с. Довбеньки Липнівського пов. 
плоцької губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. Охоронець механічного заво-
ду НКвС. заарештований 15 листопада 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
помер 1941 р. у місці ув’язнення в Архан-
гельській обл. Реабілітований 30 січня 1960 р.

амелін василь єрмолайович народився 
1870 р. у с. залінійне Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
лінійне зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Тесля і бондар за наймом. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1932 р. висланий до пів-
нічного краю, з місця вислання втік. У 1935 р. 
затриманий, направлений до Архангельська. 
Нарсудом м. Архангельськ 27 липня 1935 р. за 
втечу з місця вислання засуджений на 2 роки 
позбавлення волі. заарештований 5 серпня 
1937 р. як куркуль, що повернувся із заслан-
ня, та за 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 7 квітня 1989 р.
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амелін денис Павлович народився 
1899 р. у с. залінійне Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Руський Орчик 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Косіора. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1932 р. за к.-р. 
агітацію позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
звільнений з-під варти у 1936 р. заарештований 
5 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 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 в Амур-
залізничтабі. Реабілітований 29 червня 1989 р.

амелін Павло Григорович народився 
1908 р. у с. залінійне Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
лінійне зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. блюхера. заарешто-
ваний 5 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 15 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 5 травня 1967 р.

амелін Федір данилович народився 
1894 р. у с. Старовірівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дячківка 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник колгоспу ім. 12-річчя жовтня. заарешто-
ваний 26 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 листо-
пада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у волготабі. 
заарештований 14 квітня 1949 р. за антирад. 
діяльність у 1920 р. та в період колективізації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при МДб СРСР від 28 вересня 1949 р. як 
член антирад. куркульської групи та за антирад. 
агітацію висланий на поселення до північно-
Казахстанської обл. звільнений від заслання 
31 серпня 1954 р. Реабілітований 31 січня 1958 р.

амелін яким Павлович народився 
1890 р. у с. Старовірівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дячківка Старовірівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 12-річчя жовтня. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 14 жовтня 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 31 січня 1958 р.

амеРханов хамзя ібрагімович народив-
ся 1911 р. у с. Устинза Самарської губ. Татарин, 
соціальне походження невідоме, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Лозовеньки Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
Комунального ринку в Харкові. під слідством 
у Харківській в’язниці № 6 за спекуляцію та ан-
тирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 127 КК УРСР). 
10 червня 1938 р. ХОУ НКвС порушено спра-
ву за антирад. висловлювання (ст. 5410 ч. 2 
КК УРСР) і Харківським облсудом 25 грудня 
1938 р. (ст. 5621 КК УРСР) засуджений на 1 рік 
позбавлення волі в зМУ без обмеження прав.

амолін людвіг ансович народився 
1909 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. 
заарештований 4 лютого 1938 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 березня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 5 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 25 травня 1957 р.

амон Гóстав авгóстович народився 
1900 р. у м. Ковно Ковенської губ. Німець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІпРзу. заарештований 13 січня 
1938 р. як член диверсійної шпигунської орга-
нізації (статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 3 жовтня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 жовтня 1938 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 22 серпня 1958 р.

амстибовський Зелік мойсейович 
народився 1894 р. у м. Лодзь Лодзинського 
пов. петроковської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, у 1910—1920 рр. член бун-
ду, у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Голова правління промартілі «Тек-
стильтканина». заарештований 17 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
7 січня 1940 р. (ст. 198 КпК УРСР).

амтман Федір ансович народився 
1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта середня, позапарт., у 1920—
1921 рр. кандидат у члени РКп(б). проживав 
у Харкові. відповідальний виконавець відділу 
постачання трудкомуни ім. Дзержинського. 
заарештований 6 січня 1938 р. як член анти-
рад. латвійської терористичної шпигунської 
організації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 



115Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 вересня 1960 р.

ан тан ЧУн (антанчóк) іван семенович 
народився 1896 р. у м. Чен-зан, Корея. Коре-
єць, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1925 р. проживав у Харкові. Майстер-сан-
технік ХТз. заарештований 22 березня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 31 жовтня 1938 р. (статті 546, 548, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

ананьєв михайло миколайович наро-
дився 1898 р. у м. Кишинів Кишинівського 
пов. бессарабської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Лаборант Харківського венеро-
логічного інституту. заарештований 29 верес-
ня 1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
Румунії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 17 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1973 р.

анахін олексій Романович народився 
1871 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. піщан-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 5 серпня 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 Сибтабі в сел. Топчиха Алтайського краю. 
Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

анацький (онацький) Гаврило дани-
лович народився 1890 р. у стан. Староле-
ушківська єйського відділу Кубанської обл. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Старший інспек-
тор-ревізор південважбуду. заарештований 
26 березня 1938 р. як член к.-р. білогвардій-
ської бойової організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 23 липня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

анбіндеР данило абрамович народився 
1889 р. у м. Курилівці подільської губ. єврей, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер Харківського 
тресту приміських господарств. заарештова-
ний 19 квітня 1938 р. як член антирад. теро-

ристичної військової есерівської організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 
1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
8 лютого 1957 р.

анГелоПУло Феофан миколайович на-
родився 1908 р. у м. Курськ Курської губ. Грек, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХЕМзу. заарешто-
ваний 31 грудня 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
23 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

анГольд валентин матвійович народив-
ся 1908 р. у кол. Антоновка Новоузенського 
пов. Самарської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’яна 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

анГольд йосиф карлович народився 
1898 р. у Костянтиноградському пов. полтав-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Судиха Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Голова колгоспу 
ім. петровського. заарештований 21 березня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

андеРсон іван іванович народився 
1901 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, 
з робітників, освіта початкова, у 1931—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Технолог 
заводу «Серп і молот». заарештований 4 груд-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

андеРсон ян Францович народився 
1892 р. у вольмарському пов. Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта вища, у 1917—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Економіст Харківського міського тресту їда-
лень. заарештований 14 жовтня 1937 р. як 
член підпільної меншовицької троцькістської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
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від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 лютого 1958 р.

андРеєв василь іванович народився 
1884 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. берека Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «путь 
Ілліча». У 1929 і 1930 рр. частину майна кон-
фісковано. У 1931 р. майно повністю конфіс-
коване. У 1934 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у бамтабі у м. Свободний Хабаровського 
краю. Реабілітований 21 липня 1994 р.

андРеєв іван васильович народився 
1903 р. у с. Черновське Курганського окр. 
Тобольської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1932—1935 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. викладач школи ппХО 
Тсоавіахіму. заарештований 20 жовтня 1937 р. 
за участь у військовій фашистській змові 
(статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
7 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 січня 1959 р.

андРеєв денис ілліч народився 1881 р. 
у м. Обоянь Обоянського пов. Курської губ. 
Росіянин, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. південний Хар-
ківського р-ну Харківської обл. помічник 
бухгалтера відділення Держбанку. заарешто-
ваний 6 серпня 1937 р. як член к.-р. монар-
хічної організації та за шпигунську діяльність 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

андРеєв іван оïанасович народився 
1899 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. Член колгоспу 
«Шлях Ілліча». У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 5 жовтня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 березня 1989 р.

андРеєв костянтин маркович народив-
ся 1889 р. у с. вірнопілля Ізюмського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. вірнопілля 
Ізюм ського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу ім. петровського. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 7 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 12 червня 1989 р.

андРеєв костянтин хрисанфович наро-
дився 1897 р. у стан. батайськ Ростовського 
окр. області війська Донського. Росіянин, 
з міщан, освіта середня, позапарт., у 1917—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Управитель українського відділення трес-
ту «Союзпостачскладтара». заарештований 
24 жовтня 1937 р. як член антирад. терорис-
тичної організації правих (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 5 листопада 1957 р.

андРеєв Павло миколайович народився 
1906 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1927—1938 рр. 
член вКп(б). заступник начальника з полі-
тичної частини 3-ї дистанції колії ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 16 лютого 
1938 р. як член к.-р. троцькістської організації 
та за підривну роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
27 серпня 1938 р. (статті 547, через ст. 20, 548, 
5411 КК УРСР) засуджений до 12 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі, де й помер 11 груд-
ня 1943 р. Реабілітований 31 жовтня 1956 р.

андРеєв Павло Фірсович народився 
1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1921—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер-конструктор ХЕМзу. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 травня 1959 р.

андРеєв Ричард йосифович народився 
1912 р. у м. Мінськ Мінської губ. поляк, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, позапарт., 
у 1932—1935 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Керівник струнного оркестру за-
воду № 48. заарештований 29 березня 1938 р. 
за розвідницьку діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
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УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1938 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Онегтабі та Каргопольтабі. 
Ухвалою особливої наради при МвС СРСР 
від 27 травня 1946 р. за високі показники 
виробництва та відмінну поведінку в побуті 
термін покарання знижено на 10 місяців, 
23 травня 1947 р. з-під варти звільнений. На 
1989 р. проживав у с. пересічна Харківської 
обл. Реабілітований 4 лютого 1977 р.

андРеєв сергій олексійович народив-
ся 1904 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1937 рр. член вКп(б). Начальник 
адміністративного відділу та відділу кадрів 
ХвРз. заарештований 15 грудня 1937 р. як 
член троцькістської диверсійної шкідницької 
організації (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
26 березня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією особистого майна. Розстріляний 27 бе-
резня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 листопада 1956 р.

андРеєва Ганна Петрівна народила-
ся 1909 р. у с. подгорне воронезької губ. 
Українка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Робітниця їдальні 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештована 
10 вересня 1938 р. як дружина члена антирад. 
диверсійної терористичної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-
пас. півд. залізниці 3 грудня 1938 р.

андРеєва олександра тарасівна наро-
дилася 1908 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. бухгалтер ХпРз. заарештована 20 квітня 
1938 р. як дружина члена к.-р. правотроцькіст-
ської організації (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 9 серпня 1938 р. як 
члена сім’ї зрадника батьківщини позбавлена 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбу-
вала в Темтабі. Реабілітована 19 січня 1994 р.

андРенко михайло олексійович на-
родився 1905 р. у с. байрак валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
водій взуттєвої фабрики № 5. заарештований 
29 липня 1938 р. за антирад. агітацію, справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

андРенко Пилиï іванович народився 
1881 р. і проживав у Харкові. Українець, 

з робітників, освіта початкова, позапарт. 
Управитель будинків житлокооперативу. за-
арештований 15 листопада 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність на користь польської 
розвідки (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 30 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 грудня 1961 р.

андРіанов василь Гаврилович народив-
ся 1887 р. у м. Тамбов Тамбовської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. Машиніст паровозного депо 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
30 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), постановою УДб 
ХОУ НКвС від 26 листопада 1937 р. спра-
ву направлено Харківському облпрокурору 
на припинення зі звільненням з-під варти. 
Справу закрито військовим прокурором ХвО 
13 жовтня 1939 р.

андРіанов Георгій миколайович наро-
дився 1898 р. у м. Рава Равського пов. петро-
ковської губ. Українець, з дворян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. заступник 
начальника 3-го сектора відділу постачання 
та збуту заводу № 183 ім. Комінтерна. зааре-
штований 23 серпня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

андРіанов Федір Федорович народився 
1889 р. у м. Мценськ Мценського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу № 183. заарештований 22 квітня 1938 р. 
за шпигунську та диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР), справу закрито військо-
вою прокуратурою ХвО 19 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

андРіановський іван олександрович 
народився 1886 р. у м. перм пермської губ. 
Росіянин, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. викладач Харків-
ського технікуму промислового транспорту. 
заарештований 12 лютого 1938 р. за к.-р. фа-
шистську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1957 р.

андРіановський олександр Федоро-
вич народився 1895 р. у м. Самара Самарської 
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губ. Росіянин, з міщан, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер Укрпта-
хопрому. заарештований 14 квітня 1938 р. як 
член білогвардійської організації РОвС (стат-
ті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 березня 1958 р.

андРієвський микола васильович 
народився 1886 р. у м. Лохвиця Лохвицько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Головний бухгалтер Управління півд. за-
лізниці. заарештований 29 листопада 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 1937 р. 
(статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний [12 січня 1938 р.] 
у Харкові. Реабілітований 19 квітня 1957 р.

андРієвський микола іванович на-
родився 1898 р. у м. Феодосія Феодосійського 
пов. Таврійської губ. Українець, соціальне 
походження невідоме, освіта початкова, поза-
парт., у 1928—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у м. павлоград Дніпропетровської обл. Маши-
ніст паровозного депо ст. павлоград півд. за-
лізниці. заарештований 17 листопада 1937 р. 
вДТв ГУДб НКвС ст. Лозова півд. залізниці 
як член к.-р. шпигунської диверсійної органі-
зації (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР [14] грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

андРієвський микола оïанасович 
народився 1899 р. у с. Кобзарівка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. валки 
валківського р-ну Харківської обл. водій рай-
виконкому. заарештований 31 березня 1938 р. 
як член правотроцькістської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 27 травня 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 ро-
ків позбавлення волі з обмеженням прав на 
3 роки, за статтями 5411, 548 через ст. 17 КК 
УРСР виправданий. Справу закрито військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 5 лю-
того 1940 р. за недоведеності звинувачення.

андРієвський Петро олександрович 
народився 1900 р. у с. Комишувата валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у м. валки валківського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель і завідувач навчальної 

частини СШ. У 1929 р. розкуркулений. за-
арештований 17 серпня 1937 р. як куркуль, 
службу в петлюрівській армії та к.-р. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
постановою президії верховної Ради СРСР 
від 26 січня 1956 р. судимість знято. Реабілі-
тований 29 червня 1989 р.

андРієнко андрій олександрович наро-
дився 1892 р. у с. Мала писарівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ма-
ла писарівка золочівського р-ну Харківської 
обл. Кустар. У 1932 р. майно конфісковане. 
заарештований 30 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 28 травня 1939 р. виправданий.

андРієнко Ганна Петрівна народилася 
1892 р. у с. Мала писарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, не-
письмен., позапарт. проживала в с. Мала пи-
сарівка золочівського р-ну Харківської обл. 
Робітниця амбулаторії. У 1930 р. розкуркуле-
на, вислана до північного краю. На висланні 
перебувала в м. Коноша. У 1931 р. втекла. 
У 1932 р. вислана до Уральської обл. У [1934] р. 
втекла. заарештована 11 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 23 вересня 1937 р. позбавлена волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вала в буреїнтабі на ст. Ізвєсткова Амурської 
залізниці. Реабілітована 14 червня 1989 р.

андРієнко Григорій Петрович наро-
дився 1903 р. у с. березівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1926 р. проживав 
у сел. південний Харківського р-ну Харків-
ської обл. Штатний пропагандист ХвРз. за-
арештований 30 жовтня 1938 р. як член анти-
рад. правотроцькістської диверсійної терорис-
тичної організації (статті 547, 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 19 квітня 
1939 р. (статті 547, 5411 КК УРСР) засуджений 
до 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Термін покарання 
відбував у м. Магадан Хабаровського краю, де 
і помер 1945 р. Реабілітований 6 серпня 1958 р.

андРієнко дмитро матвійович наро-
дився 1910 р. у с. Мала писарівка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чорнороб Хароблбуду. заарештова-
ний 20 вересня 1937 р. як син куркуля, за ухи-
лення від призиву до Червоної армії та анти-
рад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
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від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

андРієнко Прокоïій іванович наро-
дився 1897 р. у с. Лютівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інспек-
тор міського управління ощадкас. заарешто-
ваний 29 березня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської бойової організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 травня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

андРієнко свиридон кóзьмич народив-
ся 1889 р. у с. білокоровичі Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «жовтневий орач». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 30 груд-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

андРієнко стеïан васильович наро-
дився 1893 р. у с. Нова водолага валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нова водолага Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. Робітник Нововодолазького 
заводу ходів. заарештований 2 березня 1938 р. 
за службу в білій армії та антирад. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито Но-
воводолазьким Рв НКвС 4 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

андРієнко яків андрійович народив-
ся 1882 р. у с. Коломак валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. відбував 
покарання в Куп’янській вТК № 25 за ви-
роком Харківського облсуду від 17 грудня 
1936 р. (ст. 58 ч. 2 КК УСРР), засуджений на 
2 роки позбавлення волі. 19 листопада 1937 р. 
Куп’янським Рв НКвС порушено справу за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Справу закрито Крас-
ноградським Рв НКвС 22 березня 1939 р. зі 
звільненням з-під варти.

андРієнко яків володимирович наро-
дився 1895 р. у с. Мечебилове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нове Ме-
чебилове Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний прогрес». зааре-

штований 4 квітня 1938 р. за участь у к.-р. 
куркульському угрупованні та к.-р. роботу 
(статті 567, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 серпня 1989 р.

андРієць ольга карïівна народилася 
1909 р. у с. Лагері зміївського пов. Харківської 
губ. Українка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в с. вербівка балаклійського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб ремонтної 
бригади ст. балаклія. заарештована 2 листо-
пада 1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 лютого 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент передана 
під гласний нагляд за місцем проживання 
на 2 роки. Реабілітована 29 березня 1957 р.

андРійко андрій Прокоïович народив-
ся 1880 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. відбував покарання на 
ст. божкове півд. залізниці у с.-г. вТК № 20 
за ухвалою трійки при УНКвС по Харківській 
обл. від 28 жовтня 1937 р. (ст. 70 КК УРСР) 
строком 3 роки позбавлення волі. 29 грудня 
1937 р. вМУ УНКвС по полтавській обл. по-
рушено справу за к.-р. агітацію серед в’язнів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією пол-
тавського облсуду 17 серпня 1938 р. засудже-
ний до 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 2 роки з об’єднанням 
цього вироку з попереднім (ст. 45 КК УРСР). 
Реабілітований 24 лютого 1994 р.

андРійЧенко дмитро кіндратович на-
родився 1901 р. у с. Греківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Агроном облземуправління. заарештований 
27 грудня 1937 р. як член антирад. терорис-
тичної організації правих (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Крастабі. Реабілітований 31 березня 1989 р.

андРійЧенко іван Петрович народив-
ся 1906 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мура-
фа Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Чоботар мурафського відділку артілі чобота-
рів «3-й вирішальний рік». У 1927—1934 рр. 
позбавлений виборчих прав як диякон. за-
арештований 30 червня 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної повстанської 
організації та за антирад. агітацію (статті 548, 
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5411 КК УРСР), справу закрито Краснокут-
ським Рв НКвС 25 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

андРійЧенко макар олексійович на-
родився 1889 р. у с. вовчанські Хутори вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у м. вовчанськ вовчанського р-ну Хар-
ківської обл. вагар держмлина № 8. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав 
та висланий з родиною за межі УСРР на 
5 років. На засланні перебував на ст. Коноша 
Архангельської обл. заарештований 7 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

андРійЧенко Пилиï Петрович наро-
дився 1885 р. у с. високопілля валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. висо-
копілля Коломацького р-ну Харківської обл. 
Робітник Коломацького райлісгоспу. У 1925 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1930  р. роз-
куркулений. заарештований 6 серпня 1937 р. 
за к.-р. вислови (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 жовтня 1964 р.

андРіяШкевиЧ іван Францович на-
родився 1899 р. у с. вердомич волковиського 
пов. Гродненської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник Харківської бісквітної фабрики. за-
арештований 16 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність на користь польщі та антирад. агі-
тацію (статті 546, 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

андРоловиЧ йосиф Петрович наро-
дився 1900 р. у м. Островець віленського пов. 
віленської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Черемушна 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківської 5-ї взуттєвої фабрики. заарешто-
ваний 27 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 квітня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував у Локчимтабі. Ре-
абілітований 28 березня 1989 р.

андРонов стеïан олександрович наро-
дився 1867 р. у м. золочів Харківського пов. 

Харківської губ. Українець, із священнос-
лужителів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. пришиб балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять, у минулому 
священик. заарештований 17 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

андРосов костянтин Георгійович наро-
дився 1881 р. у Ізюмському пов. Харківської 
губ. Росіянин, з дворян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер Союзтранспро-
екту. заарештований 12 березня 1938 р. за 
к.-р. фашистську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1957 р.

андРосов ларіон Романович народився 
1900 р. у с. Тернова вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. байрак вовчансько-
го р-ну Харківської обл. Чорнороб Рубіжан-
ського лісництва. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1933 р. за саботаж хлібозаготівлі позбавле-
ний волі на 3 роки. заарештований 18 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 20 червня 1989 р.

андРощУк Григорій маркович наро-
дився 1891 р. у с. Шепетівка заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шляхо-
ве Кегичівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

андРУсенко іван леонтійович наро-
дився 1902 р. у с. Коломак валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Іскрівка 
Чутівського р-ну полтавської обл. помічник 
механіка млина в с. Коломак Коломацького 
р-ну Харківської обл. У 1930 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав, висланий 
до північного краю. У 1934 р. з місця за-
слання втік. заарештований 29 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
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і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. звільнений 
з-під варти достроково 29 жовтня 1946 р. 
Реабілітований 7 вересня 1955 р.

андРУсенко іван Федотович народився 
1894 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. Шофер поліклініки. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

андРУсенко костянтин Павлович на-
родився 1895 р. у с. Коломак валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Коло-
мак Коломацького р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

андРУсенко микита Пилиïович наро-
дився 1905 р. у міст. брусилів Радомишльського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, член вКп(б). проживав у Харкові. Еко-
номіст навчального комбінату облвнуторгу. 
заарештований 11 вересня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 21 лютого 1939 р. виправданий.

андРУШкевиЧ яків олександрович на-
родився 1871 р. у м. Ковно Ковенської губ. 
Литовець, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Технічний 
конторник ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 5 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Карта-
бі, де й помер 14 січня 1939 р. Реабілітований 
27 грудня 1957 р.

андРУШко олексій Гнатович народився 
1904 р. у с. Дроздівка Чернігівського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, у 1926—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. викладач Комуністичного універ-
ситету ім. Артема. заарештований 26 жовтня 
1937 р. як член антирад. української націона-
лістичної терористичної організації (ст. 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 листопада 
1937 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 

покарання відбував у буреїнському залізнич-
ному таборі. На 1954 р. проживав у м. печора 
Комі АРСР. Реабілітований 10 серпня 1955 р.

андРУщенко михайло миколайович 
народився 1913 р. у с. баскаки житомирсько-
го пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Лачинове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний промінь». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 19 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 березня 1989 р.

андРУщенко олексій стеïанович на-
родився 1914 р. у с. баскаки житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ. 
проживав у с. Рижове барвінківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «жовтнева 
революція». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 8 березня 1938 р. як член ан-
тирад. націоналістичної німецької організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 13 квітня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі з обмеженням у правах на 2 роки. Реабі-
літований 11 травня 1989 р.

андРУщенко сергій стеïанович наро-
дився 1874 р. у с. баскаки житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «за соціалізм». У 1932 р. 5 міс. під 
слідством органів ДпУ за участь у політбанді 
Соколовського. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 січня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 14 квітня 1939 р. засуджений на 1 рік 
і 3 міс. позбавлення волі з позбавленням ви-
борчих прав. Реабілітований 17 січня 1994 р.

андРУщенко стеïан йосиïович на-
родився 1877 р. у с. баскаки житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Рижове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «жовтнева революція». У 1932 р. за 
невиконання хлібозаготівлі позбавленний во-
лі на 6 років. У 1933 р. майно конфісковане, 
позбавлений виборчих прав. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
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УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 квітня 1989 р.

андРУщенко антон лóкич народився 
1886 р. у с. вовківці Роменського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач Хар-
ківського фінансово-економічного інституту. 
заарештований 4 березня 1938 р. як член 
к.-р. української військової націоналістичної 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 24 січня 1958 р.

андРУщенко антон максимович на-
родився 1901 р. у с. Княжне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Світло шахтаря». заарешто-
ваний 10 жовтня 1937 р. за участь у підпалі 
заводського цеху (ст. 549 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та 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 10 квітня 1959 р.

андРУщенко володимир корнійович 
народився 1918 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. вихованець трудової колонії ім. Дзер-
жинського. заарештований 2 серпня 1937 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

андРУщенко володимир Петрович 
народився 1900 р. у с. Горошине Хороль-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Старший юрисконсульт 
Харківської контори Головпенькоджуту. за-
арештований 4 квітня 1938 р. як член к.-р. бі-
логвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 серпня 1958 р.

андРУщенко іван онисимович наро-
дився 1892 р. у с. Гулянка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. башилове 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 1 січня 1938 р. 
за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-

лою комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у концтаборі на 10 років. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 21 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Івдельтабі. На 1959 р. проживав у с. вели-
кий Яблунець барашівського р-ну житомир-
ської обл. Реабілітований 26 червня 1959 р.

андРУщенко михайло лаврентійович 
народився 1899 р. у с. Улянівка пирятинсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
27 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. за антирад. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амуртабі в м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 12 червня 1989 р.

андРУщУк Гнат Федорович народився 
1911 р. у с. Траулин заславського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Рояківка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоне поле». У 1930 р. за к.-р. діяльність 
висланий [за межі України], з місця вислання 
втік. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 23 грудня 1937 р. як соціально не-
безпечний спецпереселенець, за к.-р. агітацію 
та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

андРющенко Петро Федорович на-
родився 1879 р. у с. Стара водолага валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нова водолага Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. Старший кореспондент ра-
йонного виконавчого комітету. заарештова-
ний 1 березня 1938 р. як агент жандармського 
управління у минулому та антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 27 квітня 1939 р. виправданий.

аненков Федір васильович народив-
ся 1895 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. Коваль 
артілі «Червоний гужовик». заарештований 
3 квітня 1938 р. як член к.-р. білогвардій-
ської бойової організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
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Харківській обл. 4 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

анин Федір іванович народився 1888 р. 
у с. Розвадів провінції Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач поліграфічного навчального комбіна-
ту Харківського планово-економічного інсти-
туту. заарештований 30 вересня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

аниПка микола стеïанович народився 
1877 р. у с. василівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. василівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник заводу ім. Куйбишева в м. Краматорськ 
Донецької обл. У 1929 р. розкуркулений. за-
арештований 9 березня 1938 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
прокурором Ізюмського р-ну 25 січня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під 
варти 24 лютого 1939 р.

аниПко (аниïка) Павло Федорович на-
родився 1901 р. у с. василівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. василівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Реконструктор», бригадир. Розкур-
кулений. заарештований 6 листопада 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл.  
27 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 лютого 1961 р.

анисимов артем данилович народив-
ся 1894 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, кандидат у члени вКп(б) з 1932 р. 
проживав у Харкові. Робітник заводу № 183. 
заарештований 19 квітня 1938 р. як член пОв 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 3 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 26 лютого 1939 р. 
з-під варти звільнений.

анисимов іван матвійович народився 
1904 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав і працював у радгос-
пі НКвС № 7 у Чугуївському р-ні Харківської 
обл. заарештований 6 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 

на 10 років. Термін покарання відбував у Лок-
чимтабі. Реабілітований 23 березня 1989 р.

анисимов никанор ілліч народився 
1879 р. у с. Кустово воронезької губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нікополь барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Радянський хлібороб». за-
арештований 25 лютого 1938 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським обл-
судом 11 лютого 1939 р. засуджений на 4 роки  
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 26 квітня 1994 р.

анисимов олександр олександрович 
народився 1880 р. у с. Кочеток вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Священик. заарештований 
30 березня 1938 р. як член церковної фашист-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

анисимов Петро іванович народив-
ся 1911 р. у с. прохоровка Корочанського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Технічний конторник ст. Основа півд. 
залізниці. Розкуркулений. заарештований 
26 серпня 1937 р. за шкідницьку роботу на 
транспорті та приховування соціального по-
ходження (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 вересня 1958 р.

анисимова клавдія олексіївна наро-
дилася 1908 р. і проживала у Харкові. Українка, 
з робітників, освіта середня, позапарт. проек-
тувальник-технік тресту зелених насаджень. 
заарештована 4 жовтня 1937 р. як дружина во-
рога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як 
член сім’ї зрадника батьківщини позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в північсхідтабі. з 1947 р. проживала 
в м. Магадан, працювала в управлінні Даль-
будпроекту. Реабілітована 19 лютого 1957 р.

анищенко василь Павлович народився 
1889 р. на хут. Сердобськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1930 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Шевченкове Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. виконроб Шев-
ченківського райвиконкому. заарештований 
11 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
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облсуду 8 грудня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 1 лютого 1990 р.

анищенко лідія карлівна народилася 
1895 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвійка, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Секретар відділу техконтролю ХТз. 
заарештована 3 грудня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляна 15 лютого 
1938 р. у Харкові. Реабілітована 17 липня 1989 р.

анікєєва неоніла Федорівна народила-
ся 1885 р. і проживала у Харкові. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Теле-
фоністка ХЕМзу. заарештована 21 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
іноземної держави і пересилку відомостей 
шляхом листування з братом, який проживав  
у м. Харбін (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі сією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 11 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 14 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі. Реабі-
літована 28 листопада 1989 р.

аніол-славек Гнат людвігович наро-
дився 1901 р. у м. вержбник Ілжецького пов. 
Радомської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. завідуючий радіо-
вузлом клубу ім. Чубаря ІпРзу. заарештований 
26 листопада 1937 р. як член шпигунсько-
диверсійної організації та за шпигунську під-
ривну діяльність (ст. 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
27 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 січня 1938 р. у [м. Сталіне Ста-
лінської обл.]. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

анісімов Павло іванович народився 
1899 р. у м. Севастополь Таврійської губ. 
Росіянин, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у сел. південний Харків-
ського р-ну Харківської обл. Лаборант ХАДІ. 
У 1933 р. під слідством за антирад. діяльність. 
заарештований 10 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у с.-г. колонії на ст. Убукун у бурят-Монголь-
ській АРСР. На 1958 р. проживав у сел. пів-
денний Харківського р-ну Харківської обл., 
працював охоронцем побутового комбінату 
«Харчовик». Реабілітований 23 жовтня 1959 р.

анкеРШтейн альвіан ісакович наро-
дився 1911 р. у с. Горщик житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кругля-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

анкеРШтейн лінфорд ісакович наро-
дився 1904 р. у с. Горщик житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кругляківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Куп’янськ північно-Донецької залізниці. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

анненков (аненко) василь іванович 
народився 1897 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, соціальне походження невідоме, освіта 
початкова, позапарт. Диспетчер контори Го-
ловхлібу. У 1921 р. за службу в білій армії під 
арештом у Харківській губЧК. У 1931 р. під 
слідством Харківського оперсектора ДпУ за 
службу в білій армії. заарештований 28 лю-
того 1938 р. за належність до білогвардій-
ського підпілля (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 червня 1967 р.

аннУс Роберт іванович народився 
1896 р. у м. Нарва Ямбурзького пов. Санкт-
петербурзької губ. Естонець, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Майстер рибокоптильні промкомбінату. за-
арештований 11 березня 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 березня 1989 р.

аносов володимир Григорович наро-
дився 1888 р. у с. Котівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Котів-
ка барвінківського р-ну Харківської обл. 
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Член колгоспу ім. Котовського. заарешто-
ваний 9 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бурейтабі. Спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
22 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

аносов михайло Федорович народив-
ся 1901 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з міщан, освіта вища, позапарт. Економіст 
Харківського НДІ вогнетривів. заарештова-
ний 28 лютого 1938 р. як член к.-р. військової 
білогвардійської організації (статті 542, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

анохін савелій Романович народився 
1871 р. у с. піщанка Харківської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Двірник житлобудкоопу 
Дзержинського р-ну. У 1928 р. розкуркуле-
ний. заарештований 3 вересня 1937 р. як 
куркуль, що у 1918 р. брав участь у вбивстві 
червоноармійців (ст. 5413 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
7 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР ).

анохіна софія єгорівна народилася 
1903 р. у с. Саморядово Курської губ. Росіян-
ка, із селян, неписьмен., позапарт. прожива-
ла у Харкові. Санітарка залізничної лікарні. 
заарештована 19 жовтня 1937 р. як дружина 
ворога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 25 березня 1938 р.

антоненко демид андрійович наро-
дився 1903 р. у с. благодатне вовчансько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. Русине 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нова путь». У 1931 р. розкуркуле-
ний. У 1933 р. під арештом за антирад. анти-
колгоспну агітацію. заарештований 7 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію та розкладання тру-
дової дисципліни в колгоспі (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у сел. Кульдур 
бірського р-ну єврейської автономної обл. 
Реабілітований 29 липня 1960 р.

антоненко іван михайлович народив-
ся 1902 р. у с. бражники Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бражники 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Ро-

бітник Мереф’янського склозаводу. У 1921 р. 
і 1931 р. розкуркулений. У 1931 р. під слідством 
Харківського оперсектора ДпУ за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УСРР). заарештований 9 ве-
ресня 1937 р. як розкуркулений та за антирад.  
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

антоненко микита юхимович наро-
дився 1903 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник хлібо-
заводу ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 15 березня 1938 р. за к.-р. шкідницьку 
діяльність (ст. 547 КК УРСР), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 11 липня 
1938 р. за відсутності доказів.

антоненко терентій єрофійович наро-
дився 1893 р. у с. просяне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Мото-
рист радгоспу ім. Сталіна. У 1931 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 18 грудня 1937 р. як член терористичної 
організації (ст. 548 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

антонець Федір іванович народився 
1887 р. у міст. Решетилівка Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1919—1926 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Кегичівка Ке-
гичівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Кегичівського пункту заготзерна. заарешто-
ваний 8 лютого 1938 р. як член УпСР у мину-
лому, що проник у компартію та виключений 
за троцькістську к.-р. діяльність (ст. 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 жовтня 1959 р.

антоніаді микола антонович народив-
ся 1878 р. у с. Челаулі, Туреччина. Грек, 
з торговців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. продавець плодоовочтор-
гу. У 1921 р. розкуркулений. заарештований 
15 грудня 1937 р. за зв’язки з іноземним пред-
ставництвом та шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.
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антонов веніамін олексійович наро-
дився 1882 р. у с. Анненкове Фатезького пов. 
Курської губ. Росіянин, із священнослужите-
лів, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач бюро замовлень заводу № 183. 
заарештований 18 березня 1938 р. як член 
к.-р. організації, що ставила за мету повален-
ня рад. влади шляхом збройного повстання 
(статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

антонов володимир іванович народив-
ся 1895 р. у м. Стрий провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Доцент кафедри іноземних мов 
Харківського інституту фізкультури. заареш-
тований 9 серпня 1937 р. як член націонал-
фашистської терористичної організації УвО 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 16 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Ухтпечтабі 
та північзалізничтабі, де й помер 29 жовтня 
1943 р. Реабілітований 28 листопада 1959 р.

антонов Захар іванович народився 
1897 р. у cлоб. Мерефа Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Мерефянського хлібозаводу. заареш тований 
14 квітня 1938 р. за участь у конспіративних 
зборах на квартирі агента польської розвідки 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 жовтня 1958 р.

антонов іван леонтійович народився 
1894 р. у с. ворожба Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер ткацької фабрики. У 1920 р. під 
арештом вЧК за службу в білій армії. заареш-
тований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у бамтабі, північдвінтабі, 
печтабі. На 1964 р. проживав у м. Острогозьк 
воронезької обл., працював у тресті «що-
кінгазбуд». Реабілітований 26 березня 1965 р.

антонов олександр іванович народив-
ся 1904 р. у м. веліж вітебської губ. Росіянин, 

із службовців, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Інженер управління експлу-
атації гідроспоруд і мостів при комунальному 
відділі Харківської міськради. заарештований 
16 вересня 1937 р. за участь у військовій фа-
шистській змові (статті 541 п. «б», 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 10 грудня 1937 р. (статті 541 п. «б», 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна з негай-
ним виконанням вироку згідно з постановою 
ЦвК СРСР від 1 грудня 1934 р. Розстріляний 
10 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
17 вересня 1957 р.

антонова антоніна Гнатівна народила-
ся 1907 р. у м. Хабаровськ приморської обл. 
Росіянка, із службовців, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 18 жовтня 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 11 лютого 1938 р. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Хабаровському краї. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 8 березня 
1944 р. строк знижено до фактично відбутого 
зі звільненням з-під варти, а ухвалою від 
16 червня 1948 р. судимість знято. Реабіліто-
вана 27 листопада 1956 р.

антонцев василь семенович народився 
1888 р. у м. Мценськ Мценського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1918—1920 рр. член РКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Робітник депо ст. Червоний Лиман 
північно-Донецької залізниці. заарештова-
ний 4 березня 1938 р. як член антирад. партії 
есерів та за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито Ізюмським Рв 
НКвС 3 липня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР).

антонЧУк іван миронович народився 
1898 р. у с. білка житомирського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. безпальцеве бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Роте штерн». У 1933 р. під слідством за 
к.-р. діяльність. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 люто-
го 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 травня 1961 р.

антонюк данило антонович народився 
1901 р. у с. Скоморохи Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
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імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Михайлівка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Робітник Гу-
тянського лісгоспу. заарештований 30 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність та к.-р. на-
ціоналістичну агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 травня 1960 р.

антонюк михайло андрійович наро-
дився 1901 р. у с. Шили збаразького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. вовчанськ вовчан-
ського р-ну Харківської обл. Робітник школи 
глухонімих. заарештований 13 серпня 1937 р. 
за службу в польській армії та нелегальний 
перетин кордону (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

антоШевський йосиф станіславович 
народився 1888 р. у с. Клопочин Равського 
пов. петроковської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник взуттєвої фабрики ім. Шмідта. за-
арештований 15 грудня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної терористичної ор-
ганізації (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 8 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 21 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 1 вересня 1989 р.

антРесяноГли арменак кюрехович 
народився 1887 р. у Туреччині. вірмен, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник. заарештований 16 лю-
того 1938 р. як член к.-р. націоналістичної 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 12 червня 1956 р.

антРоПов андрій Петрович народився 
1892 р. у с. Шарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
безробітний. У 1933 р. під слідством Ов УвО 
і ДпУ УСРР за статтями 5410, 5413 КК УСРР. 
заарештований 23 лютого 1938 р. за антирад. 
діяльність і за належність до білогвардійсько-
го підпілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 

справу закрито Харківським міськвідділом 
НКвС 28 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

антюх василь дмитрович народився 
1911 р. у с. Козачка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Харків-Тов. півд. залізниці. заарештова-
ний 1 листопада 1937 р. за к.-р. пропаганду 
та соціальне походження із селян-куркулів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

антюхов Павло дмитрович народився 
1902 р. у с. Козачка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Гайдари зміївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Маяк 
соціалізму». У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 2 жовтня 1937 р. за вбивство 
лісника з метою пограбування лісоматеріалів 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 27 жовтня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 170 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 27 вересня 1963 р.

анУРін іван васильович народився 1884 р. 
і проживав у Харкові. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. Інженер Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 2 серпня 
1937 р. як член к.-р. монархічної організації 
та за шпигунську діяльність (статті 546, 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. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

анУРін микола васильович народив-
ся 1888 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта неповна середня, по-
запарт. викладач співів журавлівського ро-
бітничого клубу. заарештований 24 березня 
1938 р. як член української націоналістич-
ної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 червня 1959 р.

анУРов кирило кирилович народився 
1893 р. у с. Котівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. василівка барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Реконструктор». У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 



128 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 7 червня 1989 р.

анФілов анатолій миколайович наро-
дився 1879 р. у с. петропавлівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Комірник кулінарного цеху Голов-
риби. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 15 листопада 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС і прокурора СРСР 
17 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 грудня 1937 р. 
у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабілітова-
ний 24 червня 1993 р.

анцен едóард Фадейович народився 
1899 р. у с. Морозівка Люцинського пов. вітеб-
ської губ. Латвієць, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт., у 1926—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. безробітний, остання по-
сада начальник штабу 4-го окремого кав. диві-
зіону військ НКвС у м. воронеж воронезької 
обл. заарештований 2 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. терористичної групи та агент латвій-
ської розвідки (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

анцен надія іванівна народилася 
1911 р. у м. Домбровиця Рівненського пов. 
волинської губ. Українка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 26 жовтня 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 7 лютого 1938 р. 
за недостатності доказів.

анциФеРов василь львович народився 
1883 р. на ст. Диківка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Головний бухгалтер 3-ї дистанції служби ко-
лії ст. Харків-пас. півд. залізниці. У 1931р. під 
слідством за ст. 546 КК УСРР, справу закрито. 
заарештований 23 грудня 1937 р. як член анти-
рад. диверсійної організації (статті 549, 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 червня 1938 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 6 лютого 1957 р.

анциФеРов яків львович народив-
ся 1894 р. у сел. Краматорівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-

кові. Головний бухгалтер авіамайстерні 9-ї 
військової школи льотчиків. заарештований 
24 травня 1938 р. як член антирад. шпигун-
ської шкідницької організації (статті 546, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 28 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аПальков василь савелійович народив-
ся 1908 р. у с. Дячківка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Дячківка 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. У 1931 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 14 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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. Реабілітова-
ний 31 січня 1958 р.

аПанасенко Павло ілліч народився 
1898 р. у с. Миропілля Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1927—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Голова промислової ко-
оперативної артілі художнього розпису тка-
нин. заарештований 5 листопада 1937 р. як 
член антирад. української націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 20 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Амуртабі, північсхідтабі. 
Справу закрито слідчастиною Харківського 
міськвідділу НКвС 28 грудня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР). звільнений з-під варти 
23 березня 1940 р.

аПановиЧ володимир Францович на-
родився 1909 р. у м. бердичів бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач Харківського енергомеханічного 
технікуму. заарештований 1 вересня 1937 р. 
за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 7 січня 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. помер 15 червня 1943 р. 
в Івдельтабі. Реабілітований 29 квітня 1956 р.

аПановиЧ-ФомиЧова любов Пе-
трівна народилася 1906 р. у м. Харбін, Китай. 
Росіянка, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживала у Харкові. Лікар амбулаторії 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештова-
на 1 серпня 1937 р. як агент іноземної розвідки 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 7 січня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. після звільнення 
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з-під варти працювала лікарем у с. Централь-
ний полігон Тегульдецького р-ну Томської 
обл. На 1974 р. проживала в м. Ставрополь. 
Реабілітована 29 квітня 1956 р.

аПаРді (аïарда) отто Фрідріхович (Фе-
дорович) народився 1899 р. у кол. Судиха 
Костянтиноградського пов. полтавської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у кол. Судиха Сахновщинсько-
го р-ну Харківської обл. Коваль колгоспу 
ім. петровського. заарештований 16 листопа-
да 1937 р. як член фашистської організації та 
за к.-р. агітацію, шпигунство та диверсії (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 3 груд-
ня 1937 р. (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Комсомольськ-на-
Амурі Хабаровського краю. На 1957 р. про-
живав на ст. Агадир у Карагандинській обл., 
працював на копальні Кайракти. Реабілітова-
ний 22 травня 1959 р.

аПаРді (аïарті) давид едóардович на-
родився 1914 р. у кол. Судиха Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Судиха Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
заарештований 31 березня 1938 р. як член 
к.-р. фашистської організації, за здійснення 
диверсійних актів у колгоспі та к.-р. фашист-
ську пропаганду (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

аПаРті (абарті, аïïарті) Рóдольф едóар-
дович народився 1912 р. у кол. Судиха Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у кол. Судиха Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. петров-
ського. заарештований 31 березня 1938 р. як 
член к.-р. фашистської організації (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
18 жовтня 1958 р.

аПацький Гаврило (Генріх) карлович 
народився 1899 р. у с. Данилове, Королівство 
Угорщина Австро-Угорської імперії. Угорець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач магазину Хар-
ківського заводхарчоторгу. заарештований 
9 серпня 1938 р. 8-м відділком РСМ м. Харко-
ва за привласнення державних коштів, зловжи-

вання службовим становищем (статті 97, 104 
ч. 1 КК УРСР), а 31 серпня справу направлено 
до УДб ХОУ НКвС за обвинуваченням у к.-р. 
шпигунській роботі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

аПельЗаФт Герц Шиєвич народився 
1894 р. у м. Люблін Люблінської губ. єврей, 
з кустарів, освіта середня, позапарт., у 1915—
1921 рр. член бунду. проживав у Харкові. 
Кравець швацької лабораторії Наркомлегпро-
му УРСР. заарештований 17 грудня 1937 р. 
за к.-р. розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

аПкаРян Павло якович народився 
1904 р. у м. Артвін Артвінського окр. Кутаїської 
губ. вірмен, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Чоботар-кустар. 
заарештований 2 листопада 1937 р. як член 
підпільної дашнацької антирад. організації 
(ст. 5410, 5411 КК УСРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 20 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у в’яттабі в Кі-
ровській обл. Реабілітований 30 липня 1956 р.

аППаРті Рóдольф едóардович, див. 
АÏАÐТ² (Аáàðò³, Аïïàðò³) Ðóäîлüф Еäóàðäîâèч.

аПсе антон янович народився 1880 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. пенсіонер. заарештований 4 груд-
ня 1937 р. за шпигунську роботу (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 березня 1962 р.

аПсіт карл іванович народився 1870 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Інженер ХЕМзу і ХТГз. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за шпигунство на користь 
Німеччини (статті 546, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 12 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1957 р.

аПтекман Григорій йосифович наро-
дився 1897 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у 1920—
1921 рр. кандидат у члени РКп(б). проживав 
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у Харкові. Інженер заводу № 183. заареш-
тований 22 вересня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію та шкідництво (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 липня 1956 р.

аРасимовиЧ олександр Устинович на-
родився 1892 р. у с. Ракушани вількомирсько-
го пов. Ковенської губ. Литовець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Інженер-техно-
лог ХТГз і ХЕМзу. заарештований 15 серпня 
1938 р. як член правотроцькістської організа-
ції (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 22 липня 1939 р. виправданий.

аРбаЧевський станіслав володими-
рович народився 1913 р. у с. юзівка бахмут-
ського пов. Катеринославської губ. поляк, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Машівському р-ні Харківської обл. Ко-
мандир відділення 130-ї роти місцевих стріл. 
військ з охорони військового складу № 276. 
заарештований 21 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію та розвідувальну діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та 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 серпня 1989 р.

аРваха ісак абрамович народився 1891 р. 
в персії. Ассирієць, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Чистильник 
взуття артілі «Схід». заарештований 11 лю-
того 1938 р. за к.-р. націоналістичну та шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 серпня 1939 р. як соціально не-
безпечний елемент висланий з родиною до 
північного Казахстану на 5 років. На засланні 
перебував у м. Кокчетав північно-Казахстан-
ської обл. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

аРГУнов андрій Павлович народився 
1898 р. у с. п’ятницьке зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Експедитор 
райспоживспілки. заарештований 30 червня 
1938 р. за скоєння терористичного акту та ан-
тирад. агітацію (статті 548, 5410 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 16 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

аРГУнов Григорій Фірсович народився 
1886 р. у с. піщане вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-

запарт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інструктор заводу № 183. 
заарештований 14 квітня 1938 р. за шпигун-
ську та диверсійну діяльність (статті 546, 549 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 21 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аРГУнов іван митрофанович народився 
1892 р. у с. Тростянець Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з міщан, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
планово-фінансового сектора тресту «Хармас-
лопром». заарештований 13 жовтня 1937 р. як 
член антирад. української націоналістичної 
терористичної організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 листопада винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 січня 1957 р.

аРГУнова марія олексіївна народилася 
1894 р. у м. Орел Орловської губ. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештова-
на 13 жовтня 1937 р. як дружина ворога наро-
ду (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
5 березня 1938 р. на підставі роз’яснення 
НКвС УРСР № 39582 від 31 грудня 1937 р.

аРГУЧ костянтин юрійович народився 
1894 р. у с. Ласпи Катеринославської губ. 
Грек, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Робітник навчального рад-
госпу Куп’янської агрошколи. заарештова-
ний 18 березня 1938 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 22 листопада 1957 р.

аРдель іван іванович народився 1885 р. 
у с. Колінеште Королівства Угорщина Ав-
стро-Угорської імперії. Угорець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
ликі бучки Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Робітник МТС. заарештований 
4 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 вересня 1938 р. (статті 546, 
547 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 16 травня 1989 р.

аРенд карл Готлібович, див. АÐНДТ 
(Аðíò, Аðåíä) Êàðл Гîòл³áîâèч.

аРент едóард михайлович народився 
1887 р. у с. березівка житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Лиман Другий 
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Дворічанського р-ну Харківської обл. Коваль 
артілі «побут інвалідів». У 1934 р. майно 
конфісковане. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 червня 1989 р.

аРент (арнт) карл християнович, див. 
АÐНТ (Аðåíò) Êàðл Õðèñòèÿíîâèч.

аРенШтам Генріх борисович народився 
1902 р. у с. Армянськ-базар Таврійської губ. 
єврей, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Редактор газети ХТз 
«Темп». заарештований 11 березня 1938 р. як 
член української націоналістичної військо-
вої терористичної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 червня 1959 р.

аРестокян карïо микитович народив-
ся 1895 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. високий Харківського р-ну Харківської 
обл. безробітний, за фахом пекар. заарешто-
ваний 4 березня 1938 р. як член дашнацької 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР), поста-
новою УДб УНКвС по Харківській обл. від 
23 лютого 1939 р. справу направлено військо-
вому прокурору ХвО на припинення (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР), з-під варти звільнений. 
Рішення у справі відсутнє.

аРЗУнянц татóл микитович народив-
ся 1898 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Кустар-чоботар. заарешто-
ваний 9 лютого 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної вірменської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 4 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аРистаРхова-ПетРУніна євгенія 
овксентіївна народилася 1900 р. у м. Лиси-
чанськ бахмутського пов. Катеринославської 
губ. Українка, з робітників, освіта початкова, 
у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживала 
в Харкові. Інструктор Дзержинського райко-
му Кп(б)У. заарештована 28 серпня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістського підпілля (ст. 547, 
548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 5 січня 1938 р. (стат-
ті 548, 5411 через ст. 20 КК УРСР) засуджена на 
10 років тюремного ув’язнення з пораженням 

у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. після відбуття терміну покарання осе-
лилася в м. Лисичанськ Лисичанського р-ну. 
ворошиловградської обл. Домогосподарка. 
заарештована 21 квітня 1949 р. за статтями 
548, 5411 через ст. 20 КК УРСР і ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 23 липня 
1949 р. за належність до антирад. організа-
ції вислана на поселення до Красноярсько-
го краю. Реабілітована 21 березня 1956 р.

аРиШтовиЧ анатолій васильович на-
родився 1904 р. у с. Красуля Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник Куп’янського птахорад-
госпу. заарештований 31 березня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

аРлаЗоРов анатолій борисович наро-
дився 1914 р. і проживав у Харкові. єврей, із 
службовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
Студент Харківського інституту комуналь-
ного будівництва. заарештований 24 жовтня 
1937 р. як член к.-р. фашистської шпигунської 
групи (статті 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 17 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

аРнаУтов кóзьма йосиïович народився 
1895 р. у с. берестовенька Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, письмен., позапарт. проживав і пра-
цював у радгоспі ім. 15-річчя жовтня в Крас-
ноградському р-ні Харківської обл. У 1930 р. 
розкуркулений. Ухвалою особливої наради 
при колегії ОДпУ від 13 січня 1930 р. (ст. 5410 
КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського 
краю, де й помер 12 травня 1945 р. Реабілі-
тований 10 липня 1995 р. і 23 вересня 1960 р.

аРндт (арнт, аренд) карл Готлібович на-
родився 1883 р. у с. болярка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював ко-
валем у радгоспі ім. Сталіна у Дворічанському 
р-ні Харківської обл. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
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смуги. заарештований 17 грудня 1937 р. за 
шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

аРндт ергард мартинович народився 
1905 р. у с. Антонівка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 березня 1989 р.

аРндт людвіг едóардович народився 
1883 р. у с. Наталівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 19 січня 
1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 березня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 2 березня 1962 р.

аРндт самóїл мартинович народився 
1901 р. у с. Антонівка Острозького пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Тавежня Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 15 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
і к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 серпня 1989 р.

аРндт юліан іванович народився 1902 р. 
у с. Черемошня житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, з поміщиків, освіта непов-
на середня, позапарт. проживав у с. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. за ст. 546 по-
збавлений волі на 3 роки. Термін покарання 
відбував у Свирських та Мурманських таборах 
ОДпУ. заарештований 19 вересня 1937 р. 

за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

аРно ернест карлович народився 1884 р. 
у с. Кауксі верроського пов. Ліфляндської 
губ. Німець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у сел. високий Харківського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 27 лютого 1938 р. за шпигунство 
на користь Німеччини та участь у к.-р. угру-
пованні (статті 541 п. «а» КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 серпня 1960 р.

аРнольд віллі кіндратович народився 
1886 р. у м. Ауссіг Австро-Угорської імперії. 
Німець, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Рецептор аптеки № 78. зааре-
штований 15 жовтня 1937 р. за шпигунство 
на користь Німеччини та шкідницьку роботу 
(статті 546, 547 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 6 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 22 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 13 червня 1958 р.

аРнт (арент) карл християнович наро-
дився 1892 р. у с. Стара Гута Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, неписьмен., позапарт. проживав на 
хут. Новоіванівка барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний про-
грес». за невиконання держзобов’язань засу-
джений на 6 міс. позбавлення волі. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 9 груд-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі в концтаборі на 10 років. Реабілітований 
27 березня 1989 р.

аРнт карл Готлібович, див. АÐНДТ 
(Аðíò, Аðåíä) Êàðл Гîòл³áîâèч.

аРнт леон карлович народився 1909 р. 
у с. Сорочень житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Дворічанському р-ні 
Харківської обл. Коваль радгоспу ім. Сталіна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
20 січня 1938 р. за к.-р. фашистську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 жовт ня 1938 р. 
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винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
5 квітня 1989 р.

аРтамонов Григорій олексійович наро-
дився 1882 р. у слоб. Слоновка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. без певних занять. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. помер 24 березня 1939 р. у місці 
ув’язнення в Новосибірській обл. Реабілітова-
ний 29 грудня 1964 р.

аРтеменко іван семенович народився 
1876 р. у с. Могриці Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. полтавське Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Горького. У 1929 р. майно конфісковане. 
заарештований 18 грудня 1937 р. за к.-р. 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 12 травня 1989 р.

аРтемов михайло миколайович наро-
дився 1902 р. у м. Луганськ Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта неповна середня, у 1928—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Голова Дзержинської райради Тсоавіахіму. 
заарештований 28 вересня 1937 р. за участь 
у військовій фашистській змові (статті 541 
п. «а», 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 9 грудня 1937 р. (стат-
ті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 10 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 13 травня 1958 р.

аРтемов олександр іванович народився 
1887 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
ХпРз. заарештований 21 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 3 лютого 1956 р.

аРтемова клавдія олександрівна наро-
дилася 1904 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українка, із службов-
ців, освіта неповна середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. заарешто-
вана 18 жовтня 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (ст.541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 11 лю-
того 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. 

На 1958 р. проживала в м. Артемівськ Ста-
лінської обл. Реабілітована 7 березня 1958 р.

аРтес андрій карлович народився 1891 р. 
у с. Гофштейт Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Харківського трактороремонтного заводу. за-
арештований 3 жовтня 1937 р. за зв’язки з ні-
мецьким консульством та шпигунство (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
25 грудня 1937 р. за недоведеності злочину. 
звільнений з-під варти 26 грудня 1937 р. До по-
чатку Другої світової війни працював на заводі 
«Світло Шахтаря». 8 вересня 1941 р. мобілізова-
ний до РСЧА. заарештований 13 січня 1941 р. 
в Івдельському р-ні Свердловської обл. і Сверд-
ловським облсудом 4 квітня 1942 р. (ст. 5810 ч. 2 
КК РРФСР) засуджений до розстрілу. Ухвалою 
судової колегії в карних справах Свердлов-
ського облсуду від 5 червня 1942 р. розстріл 
замінено на 10 років позбавлення волі у вТТ. 
Термін покарання відбував у Картабі в с. До-
линка Карагандинської обл., де й помер 6 бе-
резня 1943 р. Реабілітований 15 вересня 1960 р.

аРтес іван якович народився 1890 р. 
на хут. проскорський Херсонської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Роза Люксембург Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Рози Люксембург. заарештований 22 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

аРтес карл авгóстович народився 1886 р. 
у с. Новомиколаївка Херсонської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав і працював у радгоспі «Ставки» Червоно-
лиманського р-ну Сталінської обл. зааре-
штований 18 серпня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 8 лютого 1939 р. засуджений на 7 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 1 березня 1990 р.

аРтюх дмитро данилович народився 
1903 р. у с. Артюхівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Колійний майстер ст. Харків-
Сорт. півд. залізниці. заарештований 13 січ-
ня 1938 р. за к.-р. троцькістську диверсійну 
діяльність (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
26 серпня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 
5411 КК УРСР) засуджений до 15 років по-
збавлення волі у в’язниці з конфіскацією 
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особистого майна. Термін покарання відбував 
в Актюбінському вТТ. Ухвалою пленуму вер-
ховного Суду СРСР від 3 червня 1940 р. вирок 
суду скасовано, справу передано на досліду-
вання. Нарсудом 1-ї дільниці м. Актюбінська 
6 листопада 1942 р. (ст. 111 КК РРФСР) за-
суджений на 3 роки тюремного ув’язнення 
з зарахуванням уже відбутого строку в термін 
покарання. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

аРтюх євдокія микитівна народилася 
1908 р. у с. Артюхівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українка, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Робітниця дитячого садка ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештована 14 вересня 
1938 р. як дружина члена антирад. право-
троцькістської диверсійної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-
пас. півд. залізниці 3 грудня 1938 р.

аРтюх іван іванович народився 1900 р. 
у с. Микитівка Лебединського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта се-
редня спеціальна, позапарт., у 1929—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Крюкове Кре-
менчуцького р-ну полтавської обл. Майстер 
кам’яної копальні півд. залізниці. заарешто-
ваний 28 квітня 1938 р. як член правотроць-
кістської диверсійної терористичної органі-
зації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 5 квітня 1939 р. 
(статті 548 через ст. 17, 549, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 15 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував у Норільтабі. На 1958 р. 
проживав у м. Норильськ Красноярського 
краю. Реабілітований 26 травня 1959 р.

аРтюх Петро оïанасович народився 
1896 р. у м. єйськ Кубанської обл. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у сел. Есхар Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. помічник начальника котельного 
цеху ДЕС № 2. заарештований 13 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (статті 547, 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 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

аРтюх Федір Федорович народився 
1907 р. у с. Микитівка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сухини 
богодухівського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу «Червона нива». за-
арештований 26 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 5 березня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 

УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 18 січня 1990 р.

аРтюх яким стеïанович народився  
1891 р. у с. Мар’янівка Гадяцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав і працював 
у свинорадгоспі ім. паризької комуни в Ке-
гичівському р-ні Харківської обл. заареш-
тований 5 серпня 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 
22 серпня 1937 р. у м. полтава. похований 
на полтавському кладовищі без позначення 
могили. Реабілітований 13 березня 1989 р.

аРтюхов вакóла абрамович народився 
1877 р. у с. Новомиколаївка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Новоми-
колаївка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Орджонікідзе. зааре-
штований 28 лютого 1938 р. як член антирад. 
групи та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 26 серпня 1960 р.

аРтюхов іван оïанасович народився 
1904 р. у с. Новомиколаївка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Шев-
ченкове Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Референт заготконтори Шевченківської 
райспоживспілки. заарештований 10 лютого 
1938 р. як член к.-р. терористичної організа-
ції правих (статті 542, 547, 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 541 п. «а», 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 23 травня 1958 р.

аРтюховський броніслав іванович 
народився 1896 р. у варшаві. поляк, з ро-
бітників, неписьмен., позапарт. проживав 
у сел. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник Люботинського сільспоживто-
вариства. заарештований 20 жовтня 1937 р. як 
член шпигунської організації (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

аРтюховський євген михайлович на-
родився 1892 р. у с. боромля Охтирського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
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середня, позапарт. проживав у с. безлюдівка 
Харківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
ст. Основа півд. залізниці У 1929 р. за службу 
в гетьманській армії засуджений на 1,5 роки 
позбавлення волі в концтаборі. заарештова-
ний 27 жовтня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито тран-
спортною прокуратурою Основ’янської діль-
ниці півд. залізниці 31 березня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аРУстамов Георгій аракелович (арка-
дійович) народився 1919 р. у м. Кисловодськ 
п’ятигорського пов. Терської обл. вірмен, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Учень ФзУ ХЕТзу. за-
арештований 4 березня 1938 р. як член к.-р. 
дашнацької націоналістичної шпигунської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 травня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

аРУтюнов аршак миколайович наро-
дився 1896 р. у м. Салмас, персія. вірмен, со-
ціальне походження невідоме, письмен., поза-
парт. проживав у Харкові. Кустар-чоботар. за-
арештований 6 лютого 1938 р. як член організа-
ції «Дашнакцутюн», за к.-р. націоналістичну та 
шпигунську діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 
198 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аРУтюнов Григорій макарович народив-
ся 1906 р. у м. Нахічевань Нахічеванського пов. 
Ериванської губ. вірмен, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
помічник завідуючого магазином Трансторг-
нархарчу. заарештований 15 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації «Дашнакцутюн» (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 7 квітня 1938 р. 
(статті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

аРУтюнов леон абрамович народився 
1909 р. у с. Ларине бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. вірмен, з торговців, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1929—1930 рр. 
член компартії Уругваю, у 1930—1932 рр. член 
компартії Франції. проживав у Харкові. Сту-
дент ХЕТІ. заарештований 25 травня 1938 р. 
як член шпигунської організації та за шпигун-
ство на користь Франції та Німеччини (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 17 жовтня 1939 р. як 
соціально небезпечний елемент висланий до 
Казахстану на 5 років. На засланні перебував 
у м. Степняк Акмолінської обл. Ухвалою особ-
ливої наради при МДб СРСР від 18 червня 

1949 р. (ст. 581 п. «а» КК РРФСР) висланий на 
поселення до Красноярського краю. Реабіліто-
ваний 11 листопада 1955 р. та 24 жовтня 1989 р.

аРУтюнян казар арóтюнович народився 
1881 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, з робіт-
ників, неписьмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Чистильник взуття артілі «Схід». зааре-
штований 18 лютого 1938 р. як член к.-р. даш-
нацької організації (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 березня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

аРУтюнянц Гóрген акоïович народив-
ся 1896 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. продавець магазину при 
заводі ім. Шевченка. заарештований 6 лютого 
1938 р. як член антирад. бойової організації 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 бе-
резня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 вересня 1956 р.

аРУтюнянц єгозар саркісович наро-
дився 1887 р. у с. Чажван, Туреччина. вірмен, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття на Комунально-
му ринку. заарештований 28 грудня 1937 р. за 
спекуляцію промтоварами на Комунальному 
ринку і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 11 червня 1957 р.

аРханГельський костянтин митро-
фанович народився 1885 р. у с. Гракове змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта вища, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Учитель СШ № 1. зааре-
штований 3 березня 1938 р. як член націона-
лістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 травня 1958 р.

аРхиПов михайло стеïанович наро-
дився 1907 р. у с. Рунівщина Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. виконроб Ленінського 
свинорадгоспу. заарештований 6 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність (статті 547, 5410 КК 
УРСР), справу закрито Красноградським Рв 
НКвС 22 грудня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР), 
26 грудня 1938 р. з-під варти звільнений.
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аРхіРей Федот Павлович народив-
ся 1890 р. у міст. балаклія зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. ба-
лаклія балаклійського р-ну Харківської обл. 
Комірник промартілі ім. ІІІ Інтернаціоналу. 
заарештований 5 листопада 1937 р. як член 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у концтаборі на 10 років. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 10 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Каргопольтабі. звільнений з-під варти до-
строково 15 травня 1943 р. проживав у м. ба-
лаклія балаклійського р-ну Харківської обл. 
Реабілітований 19 листопада 1957 р.

аРциховський (арциковський) вла-
дислав іванович народився 1895 р. у м. Гости-
нин варшавської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, член вКп(б). проживав у Хар-
кові. завідуючий їдальнею курсів ппО півд. 
залізниці. заарештований 15 грудня 1937 р. як 
член к.-р. терористичної організації (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 травня 1963 р.

аРШава іван васильович народився 
1911 р. на хут. Лісовецький зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Червоний До-
нець балаклійського р-ну Харківської обл. 
Слюсар Шебелинської МТС. заарештований 
3 березня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито балаклійським 
Рв НКвС 14 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

аРШава олександр стеïанович наро-
дився 1909 р. у с. Малинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Малинів-
ка Чугуївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 23 квітня 
1938 р. як член диверсійної шкідницької гру-
пи (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
26 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 17 березня 1959 р.

аРШава оïанас андрійович народився 
1897 р. у с. Малинівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-

кова, позапарт. проживав у сел. Есхар Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Сторож греблі 
ДЕС № 2. заарештований 11 березня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

аРШава яків сергійович народився 
1900 р. на хут. Лісовецький зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
завгоспом у радгоспі «Комуніст» балаклій-
ського р-ну Харківської обл. заарештований 
28 березня 1938 р. як член повстанської ор-
ганізації та шкідництво (статті 547, 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито прокурором Із-
юмського р-ну 17 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

аРШов Гаврило Федорович народився 
1882 р. у с. Малинівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Мартове пе-
ченізького р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1936 р. за несплату держподатків 
частину майна конфісковано. заарештований 
5 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 2 вересня 
1938 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Ре-
абілітований 25 липня 1994 р.

асєєв михайло Пилиïович народився 
1898 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з торговців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. заготів-
ник Куп’янської контори Утильспілки. по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
28 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, зв’язок 
з рідними, які емігрували за кордон (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 листопада 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 14 груд-
ня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 20 квітня 
1989 р.

асиков Федір трохимович народився 
1901 р. у с. Семенівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Нова Семенів-
ка петрівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «політвідділ». заарештований 4 бе-
резня 1938 р. як член антирад. терористичної 
сектанської групи (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 23 березня 1989 р.
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асін Гаврило Павлович народився 1901 р. 
у с. благодатне павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник промартілі «Надробуд». У 1929 р. 
розкуркулений. У 1931 р. розкуркулений 
вдруге і висланий до Дніпропетровської обл. 
заарештований 26 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію серед робітників промартілі «Надробуд» 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 15 червня 1989 р.

асін стеïан Павлович народився 1904 р. 
у с. благодатне павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гусарівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник промартілі «Надробуд». заарештований 
25 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
На 1963 р. проживав у радгоспі ім. газети «Из-
вестия» близнюківського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 10 травня 1963 р.

асланян анóшеван оганесович народив-
ся 1895 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Чистильник взуття артілі «Схід». 
заарештований 4 березня 1938 р. як член к.-р. 
дашнацької організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 вересня 1963 р.

асланян (аслонян) ваган арменакович 
народився 1912 р. у м. Карс Карської обл. 
вір мен, з робітників, освіта незакінчена вища, 
член вКп(б) з 1931 р. проживав у Харкові. 
Студент Харківського інженерно-будівельного 
інституту. заарештований 25 квітня 1938 р. як 
член антирад. націоналістично-терористичної 
дашнацької організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. за належність до 
к.-р. організації висланий до Казахстану на 
5 років. На засланні перебував у м. Акмолінськ 
Казахської РСР, працював інженером у міськ-
комгоспі. Реабілітований 26 травня 1954 р.

асланян леон ованесович народився 
1900 р. у м. Автован, персія. вірмен, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
магазину № 130 міськхарчоторгу. заарештова-
ний 16 лютого 1938 р. як член антирад. бойо-
вої організації (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 

і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 5410, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 вересня 1956 р.

аслонян ваган арменакович, див. АС-
ЛАНЯН (Аñлîíÿí) Âàгàí Аðìåíàêîâèч.

асПе катерина іванівна народилася 
1900 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Естонка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живала у Харкові. Гардеробниця автодорож-
нього технікуму. заарештована 4 листопада 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 4 квітня 1989 р.

астахов володимир тимофійович на-
родився 1890 р. у Харкові. Українець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. барвінкове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. працював за патентом вдома. 
заарештований 18 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). Харківським 
облсудом 7 лютого 1939 р. справу направлено 
на дослідування зі звільненням з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито проку-
рором барвінківського р-ну 11 червня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

астахов Роман Федорович народився 
1901 р. у с. берека зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Маслівка Олексіївського р-ну 
Харківської обл. бригадир будівельного поїзда 
№ 2 у сел. Мерефа. У 1929 р. майно конфіско-
ване. заарештований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

аствацатУРян тóрком тигранович на-
родився 1913 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
член вЛКСМ з 1934 р. проживав у Харкові. 
Робітник авторемонтної бази № 12. зааре-
штований 6 лютого 1938 р. за к.-р. націона-
лістичну роботу (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 15 червня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР).

атабаШян арам (аркадій) Павлович на-
родився 1899 р. у м. Ардануч Артвинського 
пов. Кутаїської губ. вірмен, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. про-
давець заводхарчторгу. заарештований 6 лю-
того 1938 р. за к.-р. націоналістичну шпигун-
ську діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській  
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обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 травня 1989 р.

атаманенко (отаманенко) макар ми-
китович народився 1901 р. на хут. потихонів 
вовчанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Шипувате великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Тракторист радгоспу «Чер-
вона хвиля». заарештований 3 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у в’яттабі. звільнений з-під 
варти 6 листопада 1947 р. На 1961 р. проживав 
у с. потихонове великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 16 червня 1961 р.

атаманюк бортко Францович народив-
ся 1900 р. у с. Лозова Старокостянтинівського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
машинно-шляхової станції № 39. У 1932 р. 
майно конфісковано. заарештований 19 лю-
того 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 24 червня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Усольтабі. 
Реабілітований 25 квітня 1989 р.

атамоГли абрам мкртичович народив-
ся 1880 р. у с. Мохуркут, Туреччина. вірмен, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. приймальник хлібного 
магазину № 310. заарештований 6 серпня 
1937 р. як член дашнацької організації та за 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 11 жовтня 1939 р. як соціально не-
безпечний елемент висланий до Казахстану 
на 5 років. Реабілітований 19 травня 1989 р.

атласнеР олександр натанович наро-
дився 1889 р. у м. богучар богучарського 
пов. воронезької губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. завідувач фінансової групи заготконтори 
Харкхарчторгу. У 1921 р. під арештом у Хар-
ківській губЧК за політичні переконання. за-
арештований 24 березня 1938 р. як член анти-
рад. меншовицької організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1957 р.

аУ христофор христофорович народився 
1894 р. у с. Мар’янівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 

позапарт. проживав у с. Гракове Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 17 грудня 
1937 р. за шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

аУЗеР олександр Георгійович народився 
1881 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Конструктор-механік заводу 
«Світло шахтаря». заарештований 11 лютого 
1938 р. за шпигунство на користь іноземної 
держави (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 березня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 5 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 15 липня 1958 р.

аУЗін Герман янович народився 1905 р. 
у м. віндава віндавського пов. Курлянської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу.  
заарештований 4 лютого 1938 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 17 жовтня 1938 р. (статті 547, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
помер 10 лютого 1939 р. у лікарні Харків-
ської в’язниці № 5. Справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 19 лютого 1939 р. через смерть 
підслідного. Реабілітований 30 грудня 1997 р.

аУксцем іван давидович народив-
ся 1893 р. у венденському пов. Ліфлянд-
ської губ. Латвієць, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Електрометалооб’єднання інвалідів. зааре-
штований 30 грудня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність на користь Латвії (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 липня 1989 р.

аУман вільма Федорівна народилася 
1907 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвійка, 
з кустарів, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживала в Харкові. Лаборантка 
ХЕТзу. заарештована 4 грудня 1937 р. за 
шпигунську роботу (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляна 15 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітована 18 липня 1989 р.
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аУман отто Федорович народився 
1903 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з кустарів, освіта початкова, позапарт, 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕТзу. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 24 грудня 1957 р.

аУман християн іванович народився 
1910 р. у кол. Ямбург Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. Німець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове життя», бригадир. 
заарештований 11 лютого 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

аУнін василь Фридович народився 
1907 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1931—1937 рр. член вКп(б). Служив у Хар-
кові. пілот, командир ланки 43-ї авіабригади. 
заарештований 22 грудня 1937 р. як член к.-р. 
латвійської організації та за шпигунську ді-
яльність (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 червня 1963 р.

аУстРін іван якович народився 1873 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХЕТзу. заарештований 
4 грудня 1937 р. за шпигунську та диверсійну 
роботу (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 серпня 1989 р.

аУШкаП ельза христофорівна народи-
лася 1898 р. у м. Тальсен Тальсенського пов. 
Курляндської губ. Латвійка, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1921 рр. член 
РКп(б). проживала в Харкові. Економіст 
ХЕМзу. заарештована 28 квітня 1938 р. як 
член к.-р. латвійської шпигунсько-диверсій-
ної організації (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 16 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

аУШкаП Жан карлович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, у 1928—
1938 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник технічного бюро ХЕТзу. заареш-
тований 28 квітня 1938 р. як член к.-р. лат-
війської шпигунської диверсійної організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. 
(статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 травня 1958 р.

аФанасіаді іван христофорович наро-
дився 1910 р. і проживав у Харкові. Грек, 
з торговців, освіта початкова, позапарт. Шо-
фер телеграфно-телефонного заводу № 14. за-
арештований 15 грудня 1937 р. за шпигунську 
та націоналістичну роботу (статті 546, 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1963 р.

аФанасьєв андріян вікторович народив-
ся 1915 р. у міст. баранівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Молодший командир взводу 69-го 
стріл. полку. заарештований 17 березня 1938 р. 
як член польської шпигунської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. 
(статті 546, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

аФанасьєв аïоллінарій вікторович на-
родився 1910 р. у міст. баранівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Студент 2-го 
Харківського медичного інституту. заарешто-
ваний 17 березня 1938 р. як член польської 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

аФанасьєв віктор миколайович наро-
дився 1882 р. у м. Цмелів Опатовського пов. 
Радомської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
безробітний, за фахом художник-декоратор. 
заарештований 26 лютого 1938 р. як член 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 
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547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

аФанасьєв володимир вікторович на-
родився 1908 р. у сел. Довбиш Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Технік Союзспецбуду. заареш-
тований 1 квітня 1938 р. як член польської 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

аФанасьєв микола сергійович наро-
дився 1877 р. у м. Клин Клинського пов. 
Московської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Касир поліклініки № 1 ім. пирогова. 
заарештований 14 березня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 15 листопада 1957 р.

аФанасьєв михайло Федотович на-
родився 1888 р. у м. Козлов Козловського 
пов. Тамбовської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта середня, у 1919—1938 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Технічний ди-
ректор ХвРз. заарештований 24 січня 1938 р. 
за активну диверсійну діяльність (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 26 серпня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 26 серпня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 лютого 1958 р.

аФанасьєва станіслава Петрівна наро-
дилася 1888 р. у м. біла більського пов. Сед-
лецької губ. полька, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 17 березня 1938 р. 
за к.-р. агітацію та ворожі настрої (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 9 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітована 27 лютого 1957 р.

аФендиков архиï Григорович наро-
дився 1903 р. у с. Мангуш Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший науковий співробітник Українсько-
го інституту експериментальної ветеринарії. 
заарештований 4 січня 1938 р. як член к.-р. 

націоналістичної організації та за шпигунство 
(статті 546, 5411 КК УРСР), помер 5 березня 
1939 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 16 березня 
1939 р. через смерть підслідного. Реабілітова-
ний 21 жовтня 1996 р.

аФенді сергій васильович народився 
1910 р. у с. Нова Каракуба Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач Харківського хіміко-технологічного 
інституту. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
шпигунську к.-р. націоналістичну діяльність 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 29 травня 1959 р.

ахмедов сагід ахмедович народився 
1896 р. у с. Табахлу Казикумухського окр. 
Дагестанської обл. Лезгин, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1922 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Кустар. заареш-
тований 27 серпня 1938 р. за участь у розстрі-
лах червоноармійців під час Громадянської 
війни та за відвідування заводу № 183 зі шпи-
гунсько-диверсійною метою (статті 546, 549 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 лютого 1939 р. (статті 197, 159 
ч. 1 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ахРієв Рашид-бек народився 1893 р. 
у м. владикавказ Терської обл. Інгуш, із служ-
бовців, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. Диспетчер 14-го тран-
спортного авіазагону ЦпФ. заарештований 
14 березня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 28 травня 1939 р.

ахтанін михайло оïанасович народив-
ся 1894 р. у с. Тростянець Новозибківського 
пов. Чернігівської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня, позапарт. без певного місця 
проживання і без певних занять. заарештова-
ний 24 березня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 7 жовтня 1938 р. за станом 
здоров’я підслідного з направленням його до 
Центрального психоневрологічного інституту 
для примусового лікування.

ахтиРський іван якович народився 
1897 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. бух-
галтер заводу «Теплоавтомат». заарештований 
28 березня 1938 р. як член к.-р. офіцерської 
бойової організації РОвС (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (статті 542, 
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5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 2 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 28 березня 1958 р.

ахтиРський олександр Порфирович 
народився 1900 р. у м. вовчанськ вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харківської 
обл. Кустар-чоботар. заарештований 9 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 21 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 30 січня 1990 р.

ахтиРЧенко дмитро Петрович наро-
дився 1894 р. у с. пархомівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта неповна середня, позапарт., до 
1923 р. член РКп(б). проживав у с. пархо-
мівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Голова колгоспу ім. Калініна. заарештований 
9 березня 1938 р. як член к.-р. української 
націоналістичної організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 14 травня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах. Ухвалою верховного Суду УРСР від 
29 серпня 1939 р. справу направлено на новий 
розгляд у іншому складі суддів. Харківським 
облсудом 4 листопада 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину зі звільненням 
з-під варти.

аЧкасов василь тимофійович народився 
1873 р. у с. Кам’яна Яруга зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Кам’яна Яруга Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1929 р. розкуркулений. заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УНКвС по 
Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

аЧкасов Гнат васильович народився 
1891 р. у с. Кам’яна Яруга зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. Кам’яна Яруга 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Свяще-
ник сільської церкви. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 7 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 20 квітня 1989 р.

аЧкасов данило михайлович народився 
1914 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. 
Робітник ХЕМзу. заарештований 14 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 26 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у південтабі. Реабілітований 
7 червня 1989 р.

аЧкасов іван васильович народився 
1911 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. 
Чорнороб будівництва Донводопроводу в Чу-
гуївському р-ні. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. У 1947 р. з-під варти звільнений, 
повернувся до с. Кам’яна Яруга, працював 
у колгоспі. Реабілітований 10 вересня 1971 р.

аЧкасов іван юхимович народився 
1888 р. у с. Тетлега зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1933—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. пожежник по-
жежної охорони брухтхімзаводу. заарештова-
ний 9 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), а 27 червня 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Харківським облсудом 13 липня 
1939 р. виправданий.

аЧкасов олександр михайлович наро-
дився 1907 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. Ре-
монтний робітник Чугуївської дільниці Хар-
ківської дорожньої експлуатаційної контори. 
У 1929—1934 рр. позбавлений виборчих прав 
як син куркуля. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 26 жовтня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Дмитровтабі. На 1960 р. 
проживав у с. Кам’яна Яруга, працював ре-
монтним робітником Управління шосейних 
доріг. Реабілітований 29 квітня 1960 р.

аШла сïиридон костянтинович народив-
ся 1897 р. у с. Сартана Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Грек, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Хар-
кові. Начальник відділу Гідробуду. заарештова-
ний 14 грудня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
та шпигунську діяльність (статті 546, 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
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СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

ащибаШян маркóс Петрович наро-
дився 1906 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, 
із службовців, освіта середня, член вКп(б) 
з 1930 р. проживав у Харкові. Старший май-

стер цеху ХЕТзу. заарештований 27 лютого 
1938 р. як член к.-р. дашнацької націоналіс-
тичної шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 травня 1958 р.

б

бабаєв аршак назарович народився 
1904 р. у м. Салмас, персія. вірмен, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Майстер котельного цеху заводу ім. Шев-
ченка. заарештований 6 лютого 1938 р. за 
к.-р. націоналістичну і шпигунську діяль-
ність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
22 лютого 1939 р. зі звільненням з-під варти.

бабаєв баба назарогли народився 
1894 р. у м. Салмас, персія. вірмен, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. продавець міськхарчоторгу. заарештова-
ний 17 лютого 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 15 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бабаєв іван єгорович народився 1910 р. 
у с. Охоче зміївського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Охоче Старовірівського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу «Кегичівка». У 1931 р. розкуркулений. 
У 1932—1933 рр. під слідством Спв ХОв ДпУ 
як член к.-р. організації (ст. 5411 КК УСРР). 
заарештований 1 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 4 вересня 1964 р.

бабаєв іван каïітонович народився 
1906 р. у Китаї. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. валуйки 
Курської обл. Робітник елеватора на ст. ва-
луйки півд. залізниці. заарештований 15 січ-
ня 1938 р. за зв’язки з білоемігрантами та 
антирад. агітацію (статті 588, 5810 КК РРФСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 квітня 1938 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у північсхідтабі, де й помер 26 лю-
того 1942 р. Реабілітований 17 липня 1958 р.

бабаєв іларіон якович народився 1897 р. 
у с. берестовенька Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бересто-

венька Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Солідарність праці». У 1929 р. 
розкуркулений. У 1933 р. майно конфіско-
ване. заарештований 4 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Нижамуртабі у м. Комсомольськ-на-Амурі 
Хабаровського краю, де й помер 21 груд-
ня 1943 р. Реабілітований 30 грудня 1960 р.

бабаєв Павло Гордійович народився 
1908 р. у с. Уди Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
У 1931 р. майно конфісковане, позбавлений 
виборчих прав, виключений з колгоспу. за-
арештований 14 січня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5630 п. «а» КК УРСР), 
помер 1 серпня 1938 р. у лікарні Харківської 
в’язниці. Справу закрито лінсудом півд. за-
лізниці 5 серпня 1938 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Реабілітований 19 березня 1960 р.

бабаєва євдокія іванівна народилася 
1880 р. у с. Охоче зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянка, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживала в с. Охоче Старовірівського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1930 р. 
розкуркулена, вислана за межі села. У 1935 р. 
під арештом за написання і розповсюджен-
ня листівок релігійного змісту (ст. 110 КК 
УСРР.) заарештована 7 вересня 1937 р. за 
розповсюдження релігійних листівок (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітована 17 січня 1994 р.

бабаєвський Павло Федорович наро-
дився 1896 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший бухгалтер Харківського 
облуправління ощадних кас. У 1920 р. 6 мі-
сяців під вартою в Тульському концтаборі за 
службу в білій армії. заарештований 27 липня 
1938 р. як член підпільної білогвардійської 
організації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
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і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 2 жовтня 1938 р. (статті 542, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 10 жовтня 1958 р.

бабаєвський Федот Павлович наро-
дився 1888 р. у с. Куньє Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Куньє 
Савинського р-ну Харківської обл. Рахівник 
приймального пункту. заарештований 5 бе-
резня 1938 р. за службу в німців атаманом під 
час Громадянської війни та к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5413 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 22 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 6 листопада 1963 р.

бабай оïанас олексійович народився 
1895 р. у с. Черкаський бишкин зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лиман зміївського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб харківської промартілі «Медканц-
пром». заарештований 22 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 11 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

бабак анастасія Григорівна народилася 
1890 р. у с. Куликівка Городнянського пов. 
Чернігівської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 30 вересня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 11 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 27 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 21 серпня 1989 р.

бабак микола іванович народився 1877 р. 
на хут. Самкова Долина переяславського пов. 
полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
продавець магазину торговельного підпри-
ємства «Союзметизбудторг». заарештований 
11 листопада 1938 р. за шпигунство на користь 
Японії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 квіт-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

бабак Порфирій стеïанович народився 
1884 р. у с. заводи Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1921—1923 рр. член РКп(б). 
проживав у с. заводи Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 10-річчя вЛКСМ. 
заарештований 4 березня 1938 р. як член 

антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито Ізюмським Рв НКвС 
11 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

бабанський Павло дем’янович наро-
дився 1874 р. у с. Леб’яже зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. жовтневе 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Не 
працював. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до Уральської обл. заарештований 5 серпня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 15 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

бабаРик йосиф михайлович народив-
ся 1898 р. у с. Грибки віленської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1926—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Чоботар 1-ї модельної майстер-
ні заводу № 183. заарештований 26 квітня 
1938 р. як член польської шпигунської ор-
ганізації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 18 березня 1958 р.

бабаРик станіслав михайлович наро-
дився 1900 р. у м. вільно віленської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1928—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник взуттєвої фабрики 
ім. Шмідта. заарештований 15 березня 1938 р. 
як член польської шпигунської диверсійної 
організації (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 березня 1958 р.

бабаРикін Григорій васильович, див. 
БОБОÐИÊ²Н (Бàáàðèê³í) Гðèгîð³й Âàñèлüîâèч

бабаЧенко олександр Григорович на-
родився 1896 р. у с. Ташлик Аккерманського  
пов. бессарабської губ. Українець, із селян,  
освіта початкова, у 1928—1937 рр. член вКп(б).  
проживав у сел. Есхар Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Робітник ДЕС № 2. за-
арештований 19 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Са-
мартабі в Куйбишевській обл. Справу закрито 
слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
21 березня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.
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бабаянц саркіс мелконович народився 
1910 р. у м. Новочеркаськ Черкаського окр. 
області війська Донського. вірмен, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник навчально-модельної фабрики при 
інженерно-будівельному інституті. заарешто-
ваний 21 лютого 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 27 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бабелик-канте ян андрійович наро-
дився 1896 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта середня, член 
вКп(б) з 1919 р. проживав у Харкові. Началь-
ник будівництва цементного заводу у м. Ор-
джонікідзе Донецької обл. заарештований 
4 грудня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 листопада 1958 р.

бабельЧУк Пилиï Пилиïович народив-
ся 1895 р. у с. Малинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., до 1934 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. Малинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ХТз. заарештований 6 липня 1938 р. за к.-р. 
ворожу діяльність проти рад. влади (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР), справу закрито Чугу-
ївським Рв НКвС 20 вересня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бабенко василь Захарович народився 
1892 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. підлуж-
ний Ізюмського-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. заарештований 22 листопада 1937 р. 
як член к.-р. організації, що діяла на користь 
японської розвідки, та за диверсійну шкідниць-
ку роботу (статті 549, 5411 КК УРСР) і трійкою 
УНКвС по Донецькій обл. 29 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00447 від 30 липня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 2 грудня 1937 р. у [м. Сталіне Ста-
лінської обл]. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

бабенко василь олександрович наро-
дився 1877 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
невідома, позапарт. проживав у м. вовчанськ 
вовчанського р-ну Харківської обл. пенсіо-
нер. заарештований 20 березня 1938 р. за к.-р. 
агітацію і наклепи на вождя народів т. Сталіна 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито проку-
ратурою Харківської обл. 9 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бабенко Гаврило михайлович наро-
дився 1905 р. у с. печеніги вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт., у 1921 р. член УКСМ. 
проживав у с. печеніги печенізького р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Демченка. 
заарештований 6 серпня 1937 р. за крадіжки 
колгоспного майна, що призвело до розвалу 
колгоспу (статті 170 п. «е», 548 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 північсхідтабі, де й помер 2 грудня 
1939 р. Реабілітований 20 лютого 1996 р.

бабенко Григорій калинович народив-
ся 1898 р. у с. перекіп валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. перекіп 
валківського р-ну Харківської обл. збирач 
утильсировини перекопської кооперації. за-
арештований 31 березня 1938 р. як член ан-
тирад. терористичної військової есерівської 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 27 лютого 1959 р.

бабенко ігор олександрович народився 
1905 р. у Харкові. Українець, з міщан, освіта 
середня спеціальна, позапарт., у 1927—1937 
член вКп(б). Служив у Ленінграді. Началь-
ник прикордонного розвідувального загону 
північного флоту, старший лейтенант. зааре-
штований 27 грудня 1937 р. як агент іноземної 
розвідки та за участь у військовій троцькіст-
ській змові (статі 581 п. «б», 586, 5811 КК 
РРФСР) і [комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 17 січня 1938 р.] винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Ленінграді. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

бабенко ілля Федорович народився 
1904 р. у с. Говтва Кременчуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Чапаєве 
Кегичівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
радгоспу ім. Чапаєва. заарештований 2 квітня 
1938 р. як член військової офіцерської ор-
ганізації РОвС та за к.-р. роботу (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
4 вересня 1959 р.

бабенко макар іванович, див. БОБЕН-
ÊО (Б³íáåíêî, Б³íáåíîê) Ìàêàð ²âàíîâèч.

бабенко макар тимофійович народився 
1899 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
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ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник вугільної бази. У 1930 р. розкуркулений. 
У 1931 р. висланий до північного краю. за-
арештований 11 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 травня 1989 р.

бабенко микола Григорович народив-
ся 1890 р. у с. Климівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Рахівник і діловод промар-
тілі «Швейпром». заарештований 7 вересня 
1937 р. за антирад. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 10 березня 
1939 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

бабенко микола стеïанович народився 
1903 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу № 183. У 1931 р. розкуркулений, ви-
сланий на Урал. заарештований 16 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. На 1957 р. 
проживав у с. Токмак Фрунзенської обл. Кир-
гизької РСР. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

бабенко никон максимович народив-
ся 1892 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Мурафської сільради. заарештований 
1 листопада 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

бабенко Петро васильович народився 
1897 р. у с. верхня Орілька зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1932—1934 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. верхня Оріль-
ка Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний хлібороб». заарештований 
6 листопада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

бабенко яків калинович народився 
1892 р. у с. перекіп валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. перекіп валків-
ського р-ну Харківської обл. продавець ма-
газину кооперації. заарештований 31 березня 
1938 р. як член антирад. терористичної вій-
ськової есерівської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

бабець дмитро Петрович народився  
1895 р. у с. Крюкове Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1918—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. петрівське петрів-
ського р-ну Харківської обл. Уповноважений 
по петрівському р-ну Комітету заготівель при 
РНК УРСР. заарештований 19 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. організації (ст. 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
30 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 31 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 22 жовтня 
1957 р.

бабець Раїса Федорівна народилася 
1898 р. у м. полтава полтавської губ. єв-
рейка, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживала в Харкові. продавець універмагу 
№ 1. заарештована 11 січня 1938 р. як дру-
жина засудженого члена антирад. терорис-
тичної організації правих (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділенні 
Картабу. На 1952 р. проживала в м. Мерефа 
Харківської обл. Ухвалою особливої наради 
при МвС СРСР від 17 червня 1953 р. суди-
мість знято. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

бабецький даріóс Фрідріхович наро-
дився 1894 р. у с. Горщик житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Косіора. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 червня 1959 р.
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бабик (бабика) іван Григорович наро-
дився 1897 р. у с. Тавільжанка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Тавіль-
жанка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. жданова. заарештований 
3 березня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за шкідництво (статті 541 п. «а», 5411, 5413 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 березня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

бабиков Гнат Петрович народився 
1902 р. у с. Круглик Хотинського пов. бес-
сарабської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
школи № 8. заарештований 6 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
29 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК УРСР).

бабиЧ абрам ананійович народився 
1879 р. у с. Нова Іванівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нова Іванівка Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. щорса. заареш-
тований 4 квітня 1938 р. за антирад. настрої 
та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
а 28 січня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито Лозів-
ським Рв НКвС 4 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

бабиЧ андрій ілліч народився 1908 р. 
у с. Шелудьківка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. Служив у Чугуївському р-ні Хар-
ківської обл. Червоноармієць змінного складу 
137-го арт. полку. заарештований 14 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію серед червоноармійців 
та відмову брати зброю за релігійними переко-
наннями (статті 5410 ч. 1, 5411, 20613 КК УРСР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
ХвО 10 жовтня 1937 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Реабілітований 1 березня 1990 р.

бабиЧ василь Георгійович (єгорович) 
народився 1895 р. у с. Самотоївка Охтирсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер Лозівського відділення Сільгосп-
банку. У 1928 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 24 жовтня 1937 р. за к.-р. 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 21 квітня 1989 р.

бабиЧ Герасим іванович народився 
1889 р. у с. Ставидли Чигиринського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пашкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний лан». заарештований 
15 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 19 травня 1961 р.

бабиЧ Герасим кóзьмич народився 
1897 р. у с. великий Обзир Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кришто-
півка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червона Тернівка». заареш-
тований 15 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 547, 
5410 ч 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
2 листопада 1956 р.

бабиЧ Григорій іванович народився 
1900 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. зміїв зміївського р-ну 
Харківської обл. продавець і приймальник та-
ри райспоживкооперації. У [1930 р.] позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 1 березня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 5 травня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

бабиЧ маркіян тихонович народився 
1888 р. на хут. Ревчик валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1929—1931 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
депо ст. Люботин півд. залізниці. заарешто-
ваний 27 жовтня 1937 р. як член шпигунської 
диверсійної організації (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

бабиЧ михайло андрійович народився 
1879 р. у с. бірки зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. пенсі-
онер. заарештований 10 листопада 1937 р. 
як член секти євангельських християн, за 
антирад. агітацію та розповсюдження к.-р. 
листівок (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 лис-
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топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 14 квітня 1989 р.

бабиЧ михайло васильович народився 
1905 р. у с. Карамиші Київської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Начальник відділу 
кадрів тресту «Коксохіммонтаж». заарешто-
ваний 29 серпня 1937 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УСРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
10 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бабиЧ Петро тихонович народився 
1888 р. у с. Дуншівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у сел. Люботин Харків-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. заарештований 9 травня 1938 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 29 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

бабиЧ Пилиï андрійович народився 
1874 р. у с. Манченки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Манченки Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Сторож Харківського 
міськхарчторгу. У 1931 р. майно конфісковане. 
заарештований 9 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), помер 13 черв-
ня 1938 р. у Харківській змішаній в’язниці. 
Справу закрито вДТв УДб НКвС ст. Люботин 
півд. залізниці 15 червня 1938 р. (ст. 4 п. «а» 
КпК УРСР). Реабілітований 11 березня 1990 р.

бабиЧ трохим кóзьмич народився 
1906 р. у с. вільшани Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1932—1937 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. вільшани 
Харківського р-ну Харківської обл. завідувач 
складу Новобаварського пивзаводу. заареш-
тований 13 жовтня 1937 р. як член антирад. 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. У 1937—1940 рр. термін по-
карання відбував в Амуртабі, у 1940—1947 р. 
у м. Магадан, де залишився після звільнення 
з табору. працював на Магаданському пром-
комбінаті. Реабілітований 27 березня 1956 р.

бабиЧ хома васильович народився 1878 р. 
у міст. Люботин валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Люботин Харківсько-
му р-ну Харківської обл. Сторож Харківської 
окружної лікарні. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 8 листопада 1937 р. як куркуль, 

що переховувався від вислання та за воро-
же ставлення до рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 13 бе-
резня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 159 КпК УРСР).

бабиЧ яків андрійович народився 1895 р. 
у м. Костянтиноград Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Службовець Хутроспілки. зааре-
штований 3 березня 1938 р. як член антирад. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1958 р.

бабиЧенко арсеній олександрович на-
родився 1897 р. у с. Улянівка пирятинсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у сел. Гаврилівка барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Головний бухгалтер радгоспу «Соц-
наступ». У 1925 і 1930 рр. під слідством органів 
ДпУ за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УСРР). 
заарештований 4 квітня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
23 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бабиЧенко михайло трохимович на-
родився 1890 р. у с. Орлова балка [єлиса-
ветградського пов.] Херсонської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Харківського мотороремонтного заводу. 
заарештований 29 березня 1938 р. як член 
к.-р. білогвардійської бойової організації, за 
шпигунську діяльність та антирад. агітацію 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 2 жовт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 22 липня 1960 р.

бабіЇвна Ганна іллівна народилася 
1897 р. у с. Добромірка збаразького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українка, із селян, освіта середня, по-
запарт. проживала в Харкові. Актриса театру 
ім. Шевченка. заарештована 11 травня 1938 р. 
як дружина члена антирад. української націо-
налістичної терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбувала у Темтабі. На 1956 р. проживала 
у Харкові, актриса українського драматичного 
театру. померла 2 березня 1979 р. у Харкові. 
Реабілітована 17 квітня 1956 р.
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бабій юрій Гнатович народився 1880 р. 
у м. борщів борщівського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, письмен., позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу № 183. 
заарештований 21 квітня 1938 р. як член 
польської шпигунської диверсійної організа-
ції (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 14 листопада 1958 р.

бабіков іван микитович народився 
1904 р. у с. Дудини [Оренбурзької губ.]. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу № 183. 
заарештований [25 лютого 1938 р.] за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 1 липня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 17 січня 1989 р.

бабкін володимир кóзьмич народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Упов-
новажений Харківської контори Укрголовнаф-
ти. заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. 
шкідницьку діяльність (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верхов ного Суду СРСР 
10 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний [10 грудня] 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1957 р.

бабкіна Ганна йосиïівна народилася 
1896 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживала у Харкові. Ра-
хівник-обліковець відділу постачання заводу 
№ 183. заарештована 14 грудня 1937 р. як 
дружина члена антирад. організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 лютого 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Реабілітована 24 квітня 1989 р.

бабко іван олександрович народився 
1898 р. у м. Суми Сумського пов. Харківської 
губ. Українець, із службовців, освіта початко-
ва, член вКп(б) з 1918 р. проживав у Харко-
ві. завідуючий міськвідділом облспоживспіл-
ки. заарештований 9 липня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
5 вересня 1939 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням прав на 5 ро-
ків. Справу закрито військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 26 липня 1940 р. (ст. 347 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бабУШкін володимир мойсейович на-
родився 1876 р. у м. Гомель Гомельського 
пов. Могильовської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач складу Центральної швейної 
лабораторії. заарештований 14 травня 1938 р. 
як член антирад. шпигунської сіоністської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

бабУШкіна іветта ісаївна, див. Г³лüáåðг 
(Бàáóшê³íà) ²âåòòà ²ñà¿âíà.

бабЧенко дмитро васильович народив-
ся 1911 р. у с. бишкин Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, у 1931—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Керівник експертно-про-
ектного бюро міськпроекту. заарештований 
13 жовтня 1937 р. як член антирад. української 
націоналістичної терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амуртабі та Ал-
тайтабі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 липня 1944 р. термін скороче-
но на 1 рік, а ухвалою від 16 грудня 1944 р. 
рішення особливої трійки скасовано, спра-
ву закрито. Реабілітований 6 червня 1958 р.

бабЧинський олександр тимофійович 
народився 1892 р. у м. Кишинів Кишинівсько-
го пов. бессарабської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. виконроб Харсільелектро. заареш-
тований 28 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь Німеччини (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 22 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
2 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
17 січня 1964 р.

баГацький кóзьма васильович наро-
дився 1884 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
УКІж. У 1932 р. розкуркулений. заарештова-
ний 17 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. позбавлений волі у далеких вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Самар-
табі. Реабілітований 17 січня 1994 р.

баГдасаРян вартан мосесович наро-
дився 1898 р. у м. батум батумського пов. 
Кутаїської губ. вірмен, з робітників, осві-
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та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник взуттєвої фабрики Облдиткомісії. 
заарештований 17 лютого 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної шпигунської організа-
ції (статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 23 березня 
1939 р. (статті 197 ч. 2, 198 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

баГінський (богінський) алоїз домі-
нікович народився 1900 р. у с. будище жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. попівка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний пар-
тизан». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну та шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 7 серпня 1989 р.

баГінський антон йосифович, див. 
БОГ²НСЬÊИЙ (Бàг³íñüêèй) Аíòîí Йîñèфîâèч.

баГінський антон Шимонович, див. 
БОГ²НСЬÊИЙ (Бàг³íñüêèй) Аíòîí Шèìîíîâèч.

баГінський вікентій лаврентійович, 
див. БОГ²НСЬÊИЙ (Бàг³íñüêèй) Â³êåíò³й Лàâ-
ðåíò³йîâèч.

баГінський Гнат іванович, див. БО-
Г²НСЬÊИЙ (Бàг³íñüêèй) Гíàò ²âàíîâèч.

баГінський Зигфрід марцелович наро-
дився 1905 р. у с. Соболівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Надеж-
дине Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «перемога бідняка». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 8 січня 
1938 р. як член к.-р. організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1968 р.

баГінський іван дем’янович народився 
1906 р. у с. пічкури житомирського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. багата Чернещина Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. постишева. У 1935 р. майно конфіско-
ване, позбавлений виборчих прав, в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 16 серпня 1937 р. за во-
рожі настрої та антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у полтаві. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

баГінський іван карлович народився 
1886 р. у с. богушівка Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Нова Олександрівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «КІМ». У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 5 серпня 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1964 р.

баГінський (богінський) йосиф 
адольфович народився 1902 р. у с. брачки 
житомирського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Михайлівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Леніна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 25 грудня 1937 р. як член к.-р. польської 
націоналістичної організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

баГінський казимир Гнатович, див. 
БОГ²НСЬÊИЙ (Бàг³íñüêèй) Êàçèìèð Гíàòî-
âèч. баГінський казимир касïерович наро-
дився 1912 р. у с. брачки житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. володимирівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «перемога бідняка». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1968 р.

баГінський марцелін Петрович на-
родився 1903 р. у с. Соболівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Надеждине Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу. У 1935 р. 
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в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 грудня 1965 р.

баГінський Франц варфоломійович, 
див. БОГ²НСЬÊИЙ (Бàг³íñüêèй) Фðàíц Âàð-
фîлîì³йîâèч.

баГінський (богінський) Франц лаврен-
тійович народився 1894 р. у с. Стара богушівка 
житомирського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Новоолександрівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «КІМ». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
31 грудня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 квітня 1960 р.

баГінський цезар людвігович народив-
ся 1895 р. у с. Середня Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. зарубинка віль-
хуватського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1936 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги до північ-
но-Казахстанської обл., звідки втік. заарешто-
ваний 23 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
та розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

баГінський юліан вікентійович, див. 
БАЧИНСЬÊИЙ (Бîг³íñüêèй, Бàг³íñüêèй) Юл³àí 
Â³êåíò³йîâèч.

баГлаєнко семен васильович народив-
ся 1879 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Циган, з міщан, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. візник заво-
ду «Серп і молот». заарештований 21 липня 
1938 р. як член білогвардійської терористич-
ної організації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 21 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

баГмУт Петро костянтинович народився 
1885 р. у с. Княжне валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 27 жовтня 1937 р. за 

к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 листопада 1937 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 18 жовтня 1958 р.

баГно Павло миколайович народився 
1901 р. у с. Трубайці Хорольського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. Стар-
ший бухгалтер богодухівського птахокомбі-
нату. заарештований 15 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 8 грудня 
1939 р. за непідтвердженням фактів антирад. 
діяльності зі звільненням з-під варти.

баГновець софія йосифівна (василів-
на) народилася 1874 р. у м. Троки Трокського 
пов. віленської губ. полька, з робітників, 
неписьмен., позапарт. проживала в с. Ан-
дріївка балаклійського р-ну Харківської обл. 
На утриманні дітей. заарештована 14 серп-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та про-
курора СРСР від 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлена волі у концтаборі на 10 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі. Реабі-
літована 11 серпня 1989 р.

баГР максим миколайович, див. ÌÓÐИН 
Âàñèлü Ìèêîлàйîâèч (Бàгð Ìàêñèì Ìèêîлàйîâèч).

баГРова Роза марківна народилася 
1902 р. у с. Орлівка вінницького пов. по-
дільської губ. єврейка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. за-
крійниця ательє Індпошиву. заарештованою не 
була через важку хворобу, під слідством УДб 
ХОУ НКвС з 25 вересня 1937 р. як дружина 
зрадника батьківщини (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 27 грудня  
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. заареш-
тована 14 березня 1938 р. і направлена до Кар-
табу для відбуття терміну покарання. померла 
7 січня 1940 р. в лікарні Акмолінського відді-
лення Картабу. Реабілітована 12 лютого 1957 р.

баданська лідія йосифівна народилася 
1901 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврейка, з міщан, освіта вища, у 1930—
1937 рр. член вКп(б). проживала в Харкові. 
завідувач обласного відділу мистецтв. зааре-
штована 24 жовтня 1937 р. як член антирад. те-
рористичної організації правих (статті 548, 5411, 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
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Харківській обл. 11 лютого 1939 р. (ст. 4 «д» КпК 
УРСР). звільнена з-під варти 15 лютого 1939 р.

баде микола михайлович народився 
1884 р. у с. замкове Турківського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у м. Лозова Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник трансторгхарчу ст. Ло-
зова півд. залізниці. заарештований 13 січня 
1938 р. як антирад. особа, за фашистські 
настрої, шпигунство (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 24 червня 1938 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував в Усольтабі, де й помер 31 листо-
пада 1942 р. Реабілітований 19 серпня 1994 р.

бадеР ірахім юдкович народився 
[1863] р. у міст. Янушпіль житомирського пов. 
волинської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. пен-
сіонер. заарештований 17 березня 1938 р. як 
член польської націоналістичної диверсійної 
шпигунської організації (статті 546, 541 п. «а», 
549, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 14 червня 1938 р.

бадіндеР володимир самійлович наро-
дився 1908 р. у м. Кишинів бессарабської губ. 
єврей, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Інспектор Нархарчу-
вання ресторану «Спартак». заарештований 
16 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 29 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 26 липня 1989 р.

бадовець (бодавець) іван калістратович 
народився 1897 р. у с. верхів Острозького пов. 
волинської губ. Росіянин, із селян, освіта ви-
ща, у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач навчальною частиною 
нав чального комбінату Харківського велозаво-
ду. заарештований 21 жовтня 1937 р. за анти-
рад. шпигунську діяльність на користь польщі 
(статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецко-
легією Харківського облсуду 19 січня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у далеких вТТ з пораженням 
прав на 2 роки. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі, з 1939 р. у Сибтабі. Ухвалою 
судової колегії в кримінальних справах верхов-
ного Суду УРСР від 15 жовтня 1940 р. вирок 
суду скасовано, справу надіслано на новий 
розгляд зі стадії досудового слідства і Харків-
ським облсудом 6 травня 1941 р. виправданий.

баєв іван антонович народився 1890 р. 
у м. болхов болховського пов. Орловської 

губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Уплатне близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«зоря комунізму». заарештований 7 жовтня 
1937 р. за п’яні дебоші та побиття дружини 
(ст. 153 ч. 2 КК УРСР), з 18 січня 1938 р. під 
слідством за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 25 жовтня 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки. Реабілітований 30 січня 1990 р.

баєв ілля тодорович народився 1909 р. 
у с. болгарськ-бейкоп Князівства болгарія. 
болгарин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ХТз. заарешто-
ваний 11 лютого 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 жовт-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 серпня 1956 р.

баєв костянтин антонович народився 
1910 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. Робітник кар’єру 
на ст. Мерефа півд. залізниці. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 5 серпня 1937 р. 
за невдоволення заходами рад. влади (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 11 вересня 
1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 26 червня 
1989 р.

баєв Петро іванович народився 1904 р. 
у с. Аполлонівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Аполлонівка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Комунар». У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
26 жовтня 1937 р. як куркуль та за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Усольтабі у м. Солікамськ Моло-
товської обл. Реабілітований 26 червня 1989 р.

баЖицький йосиф йосифович наро-
дився 1888 р. у будапешті. Угорець, з куста-
рів, освіта початкова, у 1919—1938 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Майстер з ре-
монту друкарських машинок Держбанку. за-
арештований 14 квітня 1938 р. як агент іно-
земної розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 жовтня 1938 р. (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
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Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 серпня 1958 р.

баЖо Генріх вікторович народився 
1877 р. у Санкт-петербурзі. Француз, з мі-
щан, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. помічник бухгалтера Харпром-
комбінату. заарештований 3 липня 1938 р. як 
агент іноземної розвідки (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 4 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

баЖо Георгій Генріхович народився 
1908 р. у Санкт-петербурзі. Француз, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт., у 1928—
1937 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Робітник хлібозаводу № 3. заарештований 
8 липня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 14 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

баЗаРний самійло єгорович народився 
1864 р. у с. Гонтарівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав на хут. Радьківка Старосал-
тівського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник свинорадгоспу ім. профінтерну. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 28 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

баЗаРов абрам йосифович народив-
ся 1897 р. у м. Могильов Могильовської 
губ. єврей, з робітників, освіта вища, член 
вКп(б) з 1919 р. проживав у Харкові. Ін-
женер-електрик НДІ вУГЛЕХІМу. зааре-
штований 26 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 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 21 грудня 1957 р.

баЗаРова лариса соломонівна народила-
ся 1900 р. у м. звенигородка звенигородського 
пов. Київської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
вихователька дитячих ясел № 100. заарешто-
вана 11 січня 1938 р. як дружина ворога народу 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 лютого 1938 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. На 1957 р. проживала в м. Харцизьк 
Сталінської обл. Реабілітована 25 січня 1957 р.

баЗаРська Роза (Розалія) ісаківна на-
родилася 1889 р. у м. Кам’янець-подільський 

Кам’янець-подільського пов. подільської 
губ. єврейка, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Корсетни-
ця Центрального універмагу. заарештована 
11 квітня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

баЗилевиЧ андрій карïович народився 
1901 р. у міст. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з торгов-
ців, освіта початкова, у 1929—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Краснокутськ Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. завгосп лі-
карні. У 1935 р. під слідством Краснокутського 
Рв НКвС за приховування к.-р. минулого під 
час вступу до партії. заарештований 29 берез-
ня 1938 р. як член к.-р. української націона-
лістичної повстанської організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 листопада 1994 р. і 28 лютого 1958 р.

баЗилевиЧ володимир іванович наро-
дився 1883 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у с. піски Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Експедитор Ізюмської промартілі 
«Коопхімпраця». заарештований 22 грудня 
1937 р. як член української к.-р. націоналіс-
тичної повстанської організації та польсько-
го шпигунського диверсійного угруповання 
(статті 542, 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

баЗилевиЧ микола карïович народився 
1892 р. у с. Хрущова Микитівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з торговців, 
освіта середня, позапарт., у минулому член пар-
тії боротьбистів, у 1920—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у м. Краснокутськ Краснокутського 
р-ну Харківської обл. викладач Краснокут-
ської школи тракторних бригадирів, таємний 
співробітник НКвС. заарештований 30 червня 
1938 р. як член антирад. української націоналіс-
тичної повстанської організації та за антирад. 
агітацію (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 жовтня 1939 р. за належність до к.-р. ор-
ганізації та антирад. агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі. Реабілітований 4 травня 1989 р.

баЗилевиЧ михайло олексійович наро-
дився 1886 р. у с. верхній бишкин зміївського 
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пов. Харківської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у сел. по-
котилівка Харківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер будинкоуправління № 1120 і 1123. 
заарештований 21 квітня 1938 р. як член 
бойової білогвардійської к.-р. організації 
(ст. 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

баЗилевиЧ олександр миколайович на-
родився 1885 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Рахівник артілі «зірка». заарештований 
22 жовтня 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність на користь Японії під час роботи 
на Китайській східній залізниці (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 11 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

баЗій марія данилівна народилася 1906 р. 
у с. Царедарівка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1929 
член вЛКСМ, у 1927—1929 кандидат у члени 
вКп(б). проживала у сел. панютине Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Домогосподарка. 
заарештована 2 лютого 1938 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та за к.-р. роботу, яку 
проводила разом зі своїм чоловіком (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. за к.-р. діяль-
ність позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала на Колимі в ОТпу Ельген. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР від 
8 березня 1947 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана на 3 роки до Якутської АРСР, 
а ухвалою від 30 грудня 1950 р. вислана на по-
селення в район Колими на Далеку північ під 
нагляд органів МДб. Ухвалою транспортної 
колегії верховного Суду СРСР від 14 квітня 
1954 р. звільнена від заслання і повернулася до 
сел. панютине. Реабілітована 28 лютого 1959 р.

баЗовкін трохим нефедович народився 
1908 р. у с. брянцево Дмитровського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велико-
Коломийцеве Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «3-й вирішальний». 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
8 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 25 ве-
ресня 1938 р. засуджений на 5 років позбав-

лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

байбак олександр андрійович народився 
1900 р. у с. печеніги вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. завідуючий 
складом взуттєвої фабрики № 5. заарештова-
ний 21 квітня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

байбак Петро трохимович народився 
1913 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Студент Харківського юридичного інсти-
туту ім. Кагановича. заарештований 28 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Самартабі. постановою слідчастини 
УДб НКвС УРСР від 9 вересня 1939 р. справу 
направлено на дослідування, а постановою 
слідчастини Харківського міськвідділу НКвС 
від 16 березня 1940 р. термін покарання ско-
рочено до фактично відбутого зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 5 грудня 1989 р.

байбаР Петро антонович народився 
1897 р. у с. Катеринівка полтавської губ. 
Українець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав на хут. воронівка борівського р-ну 
Харківської обл. Сторож зернорадгоспу 
ім. 20-річчя жовтня. У 1933 р. за невиконання 
хлібозаготівлі майно конфісковане. заарешто-
ваний 7 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 28 квітня 1939 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 26 січня 1990 р.

байда Павло стеïанович народився 
1894 р. у с. Леськи Черкаського пов. Київської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер контори 
«Домно-Ремонт» в м. ворошиловськ Доне-
цької обл. заарештований 25 січня 1938 р. 
як член антирад. терористичної організації 
РОвС (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР), справу 
за вказаними статтями закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 31 січня 1938 р. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 
квітня 1944 р., як член антирад. організації 
позбавлений волі у вТТ на 7 років. після 
відбуття строку покарання відправлений на 
поселення до Красноярського краю.

байдаков костянтин юхимович наро-
дився 1880 р. у с. Шевкове Новотарського пов. 
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Тверської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1917 р. проживав у Хар-
кові. Старший технік Харківської проектної 
контори Союзтранспроекту. заарештований 
20 березня 1938 р. як член правотроцькістської 
шпигунської терористичної організації (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 26 серпня 1938 р. 
(статті 541 п. «а», 547, 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 червня 1957 р.

байдал олександр харламïійович на-
родився 1902 р. у с. Сартана Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Економіст артілі «Ремонтодяг». заарешто-
ваний 30 грудня 1937 р. за шпигунську та 
к.-р. націоналістичну діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 листопада 1959 р.

байдовський Георгій йосифович на-
родився 1888 р. у с. пелищі Гродненської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 20 жовтня 1937 р. за антирад. 
настрої, листування з родичами, які прожива-
ють у польщі і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 4 квітня 1989 р.

байєР ергард людвігович народився 
1903 р. у с. Дерманка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. як 
прибічник фашистської Німеччини та за к.-р. 
діяльність (статті 546, 5410 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 жовтня 1959 р.

байєР йонатан (юонатан) стефанович 
народився 1882 р. у кол. варварівка Но-
воград-волинського пов. волинської губ. 
Німець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Кам’янка Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Робітник Топольської МТС. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-

лений з прикордонної смуги. заарештований 
4 серпня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

байєР мечислав якович народився 
1904 р. у варшаві. єврей, з робітників, осві-
та вища, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Асистент Харківського 
машинобудівного інституту. заарештований 
22 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 20 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 лис-
топада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у Картабі, північуралтабі та вТТ у Крас-
ноярському краї. До 1955 р. проживав у м. Аба-
кан Красноярського краю, потім повернувся 
до Харкова. Реабілітований 21 травня 1955 р.

байєР олександр олександрович наро-
дився 1884 р. у Москві. Росіянин, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач Українського інституту 
радянської торгівлі. заарештований 15 квітня 
1938 р. як член антирад. шпигунської органі-
зації (статті 546, 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 
4 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
13 листопада 1956 р.

байєР Рейнгард юліóсович народився 
1893 р. у кол. Нова житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Терни 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник радгоспу «Соціалістична перемога». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. за к.-р. розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 2 листопада 1963 р.

байРахтаРов самсон Григорович на-
родився 1876 р. у м. Карс, Карської обл. Ту-
реччина. вірмен, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1918 р. проживав у Харкові. 
Начальник охорони лікеро-горілчаного заво-
ду. заарештований 23 лютого 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної шпигунської організа-
ції (статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 31 січня 
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1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

байРахтаРов цолак Григорович наро-
дився 1908 р. у м. Карс Карської обл. вірмен, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Учень курсів громадського 
харчування. заарештований 23 лютого 1938 р. 
як член к.-р. дашнацької націоналістичної 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

байРаЧний дмитро васильович наро-
дився 1892 р. у с. заміське валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка валківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя», бригадир. за-
арештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 17 ве-
ресня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував на ст. Із-
вєсткова Далекосхідної залізниці. Реабілітова-
ний 21 червня 1989 р.

байРаЧний іван олександрович наро-
дився 1894 р. у с. заміське валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Крас-
ноград Красноградського р-ну Харківської 
обл. завідуючий майстернею дитячої комуни 
ім. Леніна. заарештований 6 травня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 2 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

байРаЧний ілля андрійович народив-
ся 1891 р. у с. просяне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мере-
фа Харківського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Харківського готелю «Інтернаціонал». 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав і висланий до північного краю на 
3 роки. У 1931 р. із заслання втік. заарешто-
ваний 31 жовтня 1937 р. як розкуркулений, 
що втік із заслання та за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
22 серпня 1989 р.

байцеРов ілля Петрович народився 
1893 р. на хут. Михайлівка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. Рахівник 
школи. заарештований 17 квітня 1938 р. за 

к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито великобурлуцьким Рв НКвС 14 бе-
резня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 159 КпК УРСР).

бакай Григорій Петрович народився 
1907 р. у м. Крюків Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1930—1938 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. заступ-
ник начальника транспортного відділу за-
воду ім. Шевченка. заарештований 23 квітня 
1938 р. як член антирад. терористичної есерів-
ської організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 31 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

бакай іван семенович народився 1873 р. 
у с. Софіївка павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Софіївка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Мі-
рошник артілі «Серп і молот». У 1930 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УСРР висланий на 3 роки 
до північного краю, на засланні перебував 
у м. Архангельськ. заарештований 13 берез-
ня 1938 р. як член антирад. організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 19 квітня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

бакай сергій андрійович народився 
1897 р. у с. зачепилівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вільжанка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Робітник сінного пункту. У 1930 р. майно 
конфісковане. У 1931 р. під слідством Дво-
річанського райвідділку Харківського опер-
сектора ДпУ за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР). заарештований 7 лютого 1938 р. як 
член антирад. угруповання та за к.-р. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
1 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 16 січня 1960 р.

бакалець василь Гаврилович народився 
1901 р. у с. Терешівці Летичівського пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. високий 
Харківського р-ну Харківської обл. Учитель 
СШ. заарештований 21 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної повстанської організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.
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бакалійник арон йось Шлемович на-
родився 1892 р. у міст. вчорайше Сквирсько-
го пов. Київської губ. єврей, з торговців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
виконроб ДЕС № 3. заарештований 17 берез-
ня 1938 р. за антирад. шпигунську сіоністську 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
20 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 9 грудня 1958 р.

баканов іван олексійович народився 
1893 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Головний бух-
галтер Української контори тресту «Союзстро-
йелектро». заарештований 8 лютого 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 10 грудня 1957 р.

бакевиЧ-щУковський володимир 
миколайович народився 1897 р. у м. Черні-
гів Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у м. барвінкове барвінківського р-ну 
Харківської обл. виконувач обов’язків го-
ловного інженера особливого будівництва 
НКвС. заарештований 9 лютого 1938 р. як 
член антирад. організації та за антирад. ді-
яльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Ізюмського р-ну 
11 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

баксанський яків наóмович народив-
ся 1904 р. у м. Сороки Сорокського пов. бесса-
рабської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший мето-
дист спортивного товариства «буревісник». за-
арештований 28 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність, як перебіжчик (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 вересня 1960 р.

бакУм митрофан Георгійович народився 
1876 р. у м. полтава полтавської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. заарешто-
ваний 15 квітня 1938 р. за шпигунську та ди-
версійну діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 2 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

бакУменко іван васильович народився 
1885 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-

ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Дергачі Харків-
ського р-ну Харківської обл. Шкіряник-кус-
тар. У 1931 р. під слідством Харківського опер-
сектора ДпУ як член церковної організації. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 30 березня 1989 р.

бакУменко Парасковія онисимівна на-
родилася 1893 р. у с. Дергачі Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживала 
в сел. безпалівка зміївського р-ну Харків-
ської обл. Метеоролог ст. безпалівка півд. 
залізниці. заарештована 26 серпня 1937 р. як 
член к.-р. шпигунської диверсійної органі-
зації (статті 541 п. «а» через ст. 20, 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 4 грудня 1937 р. позбавле-
на волі у вТТ на 10 років. померла 4 серпня 
1940 р. у Сизранській в’язниці. Реабілітована 
30 серпня 1957 р.

бакУмов віктор васильович народив-
ся 1898 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1925—1934 рр. член вКп(б). постачальник 
південмаштресту. заарештований 28 лютого 
1938 р. за належність до к.-р. білогвардій-
ського підпілля (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 липня 1956 р.

бакУн Федір михайлович народився 
1899 р. у с. Теляче підгайцівського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1932—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ст. Харків-Ле-
вада півд. залізниці. заарештований 14 груд-
ня 1937 р. за антирад. настрої та листування 
з рідними, які проживали за кордоном (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливою на-
радою при НКвС СРСР 22 лютого 1938 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 серпня 1962 р.

бакШа ян казимирович народився 1892 р. 
у м. Іллукст Іллукстського пов. Курляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта середня, 
член вКп(б) з 1927 р. проживав у Харкові. 
завідувач гаража обласної контори Союзсіль-
госппостачремонту. заарештований 30 грудня 
1937 р. як агент іноземної розвідки (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

бакШеєв володимир іванович наро-
дився 1877 р. у м. володимир-волинський 
володимир-волинського пов. волинської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший статистик 19-го будівельного тресту. 
заарештований 11 березня 1938 р. за антирад. 
настрої та тероризм (статті 548, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 546, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

бала трохим олександрович народився 
1894 р. у с. Кириківка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кириківка 
Охтирського р-ну Харківській обл. Робітник 
ст. Кириківка півд. залізниці. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. настрої та антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закри-
то вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. заліз-
ниці 8 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

балаба Павло єрофійович народився 
1883 р. у с. петропавлівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. петропав-
лівка вовчанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Фрунзе. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1931 р. висла-
ний до північного краю. На засланні перебу-
вав на ст. Коноша Сєвєрної залізниці, у 1934 р. 
втік. заарештований 25 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1989 р.

балаба яків іванович народився 1880 р. 
у с. Графське вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Радянське перше вовчансько-
го р-ну Харківської обл. Чорнороб вовчан-
ського лісництва. У 1932 р. майно конфіско-
ване, виключений з колгоспу. заарештований 
26 лютого 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної есерівської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

балабаєв яків Петрович народився 
1902 р. у м. Харцизьк Таганрозького окр. об-
ласті війська Донського. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, член вКп(б) з 1927 р. 

проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. виконавець госпчастини військ-
буду. заарештований 16 квітня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації правих 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 17 жовтня 1939 р. 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у м. Канськ Краснояр-
ського краю. Реабілітований 6 березня 1989 р.

балабай Павло трохимович народився 
1903 р. у с. балабаївка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. балабаївка пече-
нізького р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Ударник», бригадир. У 1931 р. розкуркуле-
ний. Ухвалою особливої наради при колегії 
ДпУ УСРР від 4 березня 1933 р. (статті 5410, 
78 КК УСРР) висланий до північного краю 
на 3 роки. У 1935 р. із заслання втік. зааре-
штований 4 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(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 жовтня 1989 р. та 20 серпня 1965 р.

балабай тихін сидорович народився 
1894 р. на хут. балабаївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. балабаївка 
печенізького р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Ударник». заарештований 7 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 27 листопада 1937 р. 
засуджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Термін пока-
рання відбував у м. Магадан Хабаровського 
краю. На 1965 р. проживав за старою адре-
сою. Реабілітований 30 грудня 1965 р.

балабай трохим Григорович народився 
1873 р. у с. балабаївка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. балабаївка печенізького 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Удар-
ник». У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
4 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
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 20 серпня 1965 р.

балабанов валентин васильович на-
родився 1904 р. у с. Сенькове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. володимирівка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Фотограф володимирів-
ського будинку відпочинку. заарештований 
23 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
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УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 15 березня 1989 р.

балаканов костянтин лóкич народив-
ся 1906 р. у м. Сороки Сорокського пов. 
бессарабської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інструк-
тор Червонозаводської районної ради Тсо-
авіахіму м. Харкова. заарештований 6 вересня  
1937 р. за шпигунську діяльність. (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 26 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
та особливої наради при НКвС СРСР від 
28 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у пояменській дільниці Каргополь-
табу в сел. Няндома Архангельської обл. На 
1959 р. проживав у Києві. Реабілітований 
6 лютого 1960 р.

балакиРєв іван Петрович народився 
1882 р. у с. Осинівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. Осинівка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Конюх Чугуївського 
пункту заготзерна. заарештований 22 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 травня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 травня 1959 р.

балакін аркадій михайлович народився 
1893 р. у м. вязьма вяземського пов. Смолен-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач військової справи Харківського ін-
ституту інженерів залізничного транспорту. 
заарештований 4 липня 1938 р. за шпигун-
ство (ст. 546 КК УРСР), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 13 грудня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений з-під 
варти 17 грудня 1938 р.

балакін микита іванович народився 
1883 р. у с. Сулость Ростовського пов. Ярослав-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер-контролер від-
ділення Держбанку. заарештований 28 лютого 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Чугуївським Рв НКвС 20 ве-
ресня 1938 р. за недоведеності складу злочину.

балаклицький (балоклицький) дани-
ло Павлович народився 1883 р. у с. Дергачі Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, у 1930—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Дергачі Дергачівсько-

го р-ну Харківської обл. Робітник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 17 груд-
ня 1937 р. за приховування свого минулого та 
вороже ставлення до рад. влади (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 червня 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував у м. владивос-
ток приморського краю, де й помер 15 жов-
тня 1941 р. Реабілітований 6 березня 1959 р.

балаклійський іван Петрович наро-
дився 1892 р. у с. Співаківка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. 1 Травня барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Член правління колгоспу «жов-
тнева революція» в с. Надеждівка барвінків-
ського р-ну. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 7 січня 1938 р. за-
суджений на 3 років позбавлення волі у вТТ 
віддалених місцевостей СРСР з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 22 липня 1995 р.

балан михайло володимирович наро-
дився 1896 р. у с. Нагорине провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Серп 
і молот». заарештований 14 жовтня 1937 р. за 
шпигунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1989 р.

баланевська Рахіль давидівна народи-
лася 1910 р. у с. захарівка єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. єврейка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 6 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 2 грудня 1937 р.

балацький тимофій семенович наро-
дився 1890 р. у м. Гайсин Гайсинського пов. 
подільської губ. Українець, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач відділу постачання вТК 1-го району 
Управління особливого будівництва НКвС. 
заарештований 8 вересня 1937 р. за шпи-
гунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років, а особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
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Розстріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 16 жовтня 1956 р.

балдЖі Григорій андрійович, див. БАЛ-
Ж² (Бàлäж³) Гðèгîð³й Аíäð³йîâèч.

балеста василь михайлович народився 
1897 р. у м. Стрий Стрийського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Харківсько-
го НДІ ортопедії. заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 16 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 12 грудня 1958 р.

балЖі (балджі) Григорій андрійович на-
родився 1906 р. у с. Нова Каракуба Маріу-
польського пов. Катеринославської губ. Грек, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Технічний начальник фотовироб-
ництва комуни ім. Дзержинського. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за шпигунську, ди-
версійну та націоналістичну діяльність (стат-
ті 546, 549, 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 11 липня 1957 р.

балим Петро іванович народився 
1901 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. Українець, із службовців, 
освіта [середня спеціальна], позапарт. про-
живав у Харкові. Начальник 3-ї залізничної 
дистанції ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 21 січня 1938 р. як член к.-р. 
троцькістської диверсійної терористичної ор-
ганізації (статті 547, 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
27 серпня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 
5411 КК УРСР) засуджений на 12 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією особистого майна. 
Ухвалою пленуму верховного Суду СРСР від 
23 червня 1940 р. вирок суду скасовано, спра-
ву направлено на дослідування. Справу за-
крито УНКДб по Харківській обл. 19 червня 
1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

балицька ольга сïиридонівна народи-
лася 1899 р. у м. Чортків Чортківського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українка, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживала в Харкові. пенсіонерка 
за інвалідністю, за фахом педагог. заарешто-
вана 4 листопада 1937 р. як дружина зрадника 

батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент вислана до Казах-
стану на 5 років. Реабілітована 4 квітня 1989 р.

балицький віталій костянтинович 
народився 1904 р. у с. булдичів Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. піщанка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Круп-
ської. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
24 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

балицький микола олександрович на-
родився 1888 р. у с. Колодрибка заліщицького 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. без пев-
них занять, за фахом юрист та перекладач. за-
арештований 30 вересня 1937 р. як член УвО 
та за к.-р. націоналістичну діяльність (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
2 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
1 вересня 1989 р.

баліцький антон кайтанович народив-
ся 1897 р. у м. Городок Кам’янець-поділь-
ського пов. подільської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Сердобине вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «за заможне жит-
тя». У 1934 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 13 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та шпигунську діяльність на користь польщі 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

баліцький віктор іванович народився 
1913 р. у с. покостівка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Червона зоря 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Фрунзе. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 26 грудня 1937 р. 
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за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1973 р.

баліцький дем’ян (домінік) іванович 
народився 1907 р. у с. покостівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Червона зоря Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Фрунзе. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 22 листопада 
1937 р. за к.-р. націоналістичну та шпигунську 
діяльність на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

баліцький людвіг якович народився 
1889 р. у с. будиця подільської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Ци-
глерівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. за-
арештований 11 вересня 1937 р. за к.-р. на-
ціоналістичну діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

баліцький матвій іванович народився 
1897 р. у с. будище житомирського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Чапаєве Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Фрунзе. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну агітацію на користь польщі 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 22 листопада 1960 р.

баллес єгор якович народився 1879 р. 
у с. вікторівка Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Тавежня Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ста-
ліна. заарештований 21 березня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (статті 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 20 грудня 1963 р.

баллес карл єгорович народився 
1911 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (статті 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

баллод Жан Петрович народився 
1897 р. у с. пулкас баускського пов. Кур-
ляндської губ. Латвієць, з робітників, освіта 
вища, у 1919—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Управитель Харківсько-
го відділення Укртеплоелектропроекту. за-
арештований 3 грудня 1937 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 лютого 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 10 листопа-
да 1956 р.

баллод Петро індрикович народився 
1899 р. у Двінському пов. вітебської губ. 
Латвієць, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Старший бухгалтер Укр-
промпостачу. заарештований 6 січня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 серпня 1958 р.

баллод юліóс якович народився 1889 р. 
у вітебській губ. Латвієць, з робітників, освіта 
середня спеціальна, член вКп(б) з 1917 р. 
проживав у Харкові. Контролер комуни 
ім. Дзержинського. заарештований 3 грудня 
1937 р. за шпигунську та диверсійну діяль-
ність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 січня 1957 р.

баллод ян якович народився 1896 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1918—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник ХЕМзу і ХТГз. заареш-
тований 4 грудня 1937 р. за шпигунство та 
к.-р. діяльність (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 січня 1957 р.
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баллой (балой) костянтин дмитрович 
народився 1896 р. у с. Комуна-Крагуєште Ко-
ролівства Румунія. Румун, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник за-
воду ім. Медведєва. заарештований 14 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
на користь Румунії (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 17 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1962 р.

балоклицький данило Павлович, 
див. БАЛАÊЛИЦЬÊИЙ (Бàлîêлèцüêèй) Дàíèлî 
Ïàâлîâèч.

балюк іван тимофійович народився 
1898 р. у м. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Чорно-
роб цегельного заводу. У 1932 р. під слідством 
золочівського Рв ДпУ за к.-р. діяльність. 
заарештований 29 квітня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
прокуратурою золочівського р-ну 5 травня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

балюк микола іванович народився 
1874 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. золочів золо-
чівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 17 квітня 1938 р. 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

балюк тимофій Петрович народився 
1879 р. у м. золочів Харківської губ. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник УФТІ. заарештований 
21 квітня 1938 р. як член к.-р. білогвардійської 
організації та за к.-р. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

баляса семен іванович народився 1897 р. 
у с. велика Комишуваха Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. велика Ко-
мишуваха петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «більшовик». У 1933 р. під 
слідством за розвал колгоспу. заарештований 
4 березня 1938 р. за антирад. агітацію проти 

хлібозаготівлі та виборів до верховної Ради 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
засуджений на 4 роки позбавлення волі з по-
раженням прав на 1 рік. Ухвалою верховного 
Суду УРСР від 25 травня 1939 р. справу на-
правлено на новий розгляд, а 5 липня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Харківським облсудом 14 листопада 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

бальва іван Павлович народився 1898 р. 
у м. вільно віленської губ. Українець, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер Харківсько-
го верстатобудівного заводу. заарештований 
15 березня 1938 р. за службу офіцером у де-
нікінській армії, участь у білогвардійському 
к-р. підпіллі (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

банас броніслав Петрович народився 
1906 р. у с. Кремінне Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. берез-
няки вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ХТз. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 листопада 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 лютого 1961 р.

банаШкевиЧ анатолій Францович на-
родився 1906 р. у сел. Лозова павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, [з 
робітників], освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Лозова Лозівського р-ну Харків-
ської обл. безробітний, за фахом електромон-
тер. заарештований 31 грудня 1937 р. за шпи-
гунську та диверсійну діяльність на користь 
польської розвідки (статті 546, 549 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

банаШкевиЧ іван Францович наро-
дився 1900 р. у сел. Лозова павлоградського 
пов. Катеринославської губ. поляк, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Технік рентгенологічної станції. заарештова-
ний 27 серпня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ 
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НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
23 жовтня 1959 р.

банаШкевиЧ Франц антонович наро-
дився 1870 р. у с. Радошице Конського пов. 
Радомської губ. поляк, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Садівник 
5-ї дистанції колії півд. залізниці. заарешто-
ваний 30 жовтня 1937 р. як член к.-р. ди-
версійної шпигунської організації (статті 541 
п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 26 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 25 липня 1956 р.

банГель єфрем (охрім) авгóстович на-
родився 1901 р. у кол. боголюбівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Ко-
ханівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. будьонного. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської Німеччини, 
за антидержавну та антирад. діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1989 р.

бандалака (бандалак) стеïан кирило-
вич народився 1900 р. у с. Гриманкоуц Хотин-
ського пов. бессарабської губ. Молдованин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник військбуду. заарештова-
ний 13 вересня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі сією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 26 жовт-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1962 р.

банделет Георгій Прокоïійович наро-
дився 1909 р. у с. бригадирівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. бала-
клія балаклійського р-ну Харківської обл. Ко-
нюх райвиконкому. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
28 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) 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. Термін покарання відбував 
в Амуртабі в м. Свободний Хабаровського 
краю, після звільнення з-під варти проживав 

там же, працював у взуттєвій майстерні. На 
1960 р. проживав у м. Ачинськ Красноярсько-
го краю. Реабілітований 22 липня 1960 р.

бандтке олександр адамович народився 
1887 р. у варшаві. поляк, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у Харкові. Майстер-ливарник артілі «Мед-
ветінструмент». заарештований 12 квітня 
1938 р. як член к.-р. польської шпигунської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 18 березня 1958 р.

бандУРа, ім’я, по-батькові, дата та місце 
народження, соціальне походження, партій-
ність, освіта невідомі. Українець. проживав 
у с. бірки зміївського р-ну Харківської обл. 
Агроном дослідного господарства радгоспу 
«бірки». заарештований [у лютому] 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації. по-
мер у лютому 1938 р. у Харківській в’язниці 
від тортур і важких тілесних ушкоджень, що 
були завдані йому під час допиту помічником 
оперуповноваженого 4-го відділу УДб ХОУ 
НКвС Друшляком. Ці відомості отримано 
з оглядової довідки, яка знаходиться в ар-
хівній справі № 018572, арк. 17 і 22 архіву 
УСбУ в Харківській обл. під час службового 
розслідування з’ясовано, що слідча справа на 
бандуру зникла і не була знайдена. 

бандУРа кирило миколайович народив-
ся 1899 р. у с. Котівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Котівка 
вовчанського р-ну Харківської обл. пічник 
білоколодязького бурякорадгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий до північного краю, звідки втік 
у 1935 р. заарештований 29 серпня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

бандУРа никанор несторович народив-
ся 1894 р. на хут. Степовий вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Старий Хутір великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник підсеред-
нянського бурякорадгоспу. У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 23 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію, терористичні наміри та 
пораженські настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

банік едóард христофорович народився 
1896 р. у с. Мар’янівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гаврилівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. ве-
теринарний санітар колгоспу ім. Шевченка. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 8 груд-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

банкоЖитенко василь Прокоïович 
народився 1892 р. у с. Михайлівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Михайлівка Лозівського р-ну Харків-
ської обл. бригадир лісників бритайського во-
досховища. заарештований 15 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 8 грудня 1989 р.

банхоРт адам антонович народився 
1892 р. у м. Сандомир Сандомирського пов. 
Радомської губ. поляк, з кустарів, освіта се-
редня, позапарт. проживав у сел. панютине 
Лозівського р-ну Харківської обл. Майстер 
пвРз. заарештований 21 серпня 1937 р. як 
член к.-р. шпигунської диверсійної органі-
зації (статті 549, 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
14 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

банцеР віктор казимирович народився 
1898 р. у м. бєлосток бєлостоцького пов. 
Гродненської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник Харківської панчішної фабрики. за-
арештований 15 листопада 1937 р. як член 
к.-р. організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

баРабаШ артем кіндратович народився 
1881 р. у с. бердянка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював комірником у радгоспі ім. паризької 
комуни Кегичівського р-ну Харківської обл. 

У 1930 р. розкуркулений. У 1932 р. майно кон-
фісковане. заарештований 5 травня 1938 р. як 
член антирад. шкідницької організації (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл 
21 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

баРабаШ марія (тетяна) Гнатівна, див. 
БÓÌБА (Бàðàáàш, Ïîòóðàй) Ìàð³ÿ (Тåòÿíà) 
Гíàò³âíà.

баРабаШ іван васильович народився 
1898 р. на хут. Кашпурівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Кашпурівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу «Червоний промінь». заарештова-
ний 27 вересня 1937 р. за зв’язок з куркулями, 
пияцтво та к.-р. діяльність (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 23 травня 1958 р.

баРабаШ матвій Романович народився 
1880 р. у с. петрівське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. поденник. 
У 1932 р. розкуркулений, виключений з кол-
госпу. заарештований 7 листопада 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. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

баРабаШ микола андрійович народився 
1895 р. у с. Михайлівна Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Хар-
кові. Начальник відділу середніх шкіл Хар-
ківського облземуправління. заарештований 
7 серпня 1937 р. як член к.-р. троцькістсько-
зінов’євської терористичної організації 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 5 грудня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1992 р.

баРабаШ олена Федорівна народилася 
1902 р. у с. Миронівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, письмен., по-
запарт. проживала на хут. Кашпурівка Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний промінь». заарештована 27 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію та спекуляцію с.-г. про-
дуктами та промисловими товарами (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 18 листопада 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. Тер-
мін покарання відбувала у в’яттабі. На 1957 р. 
проживала в м. Мерефа Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітована 23 травня 1958 р.
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баРабаШ тимофій іванович народився 
1905 р. на ст. Лихачове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Кашпурівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. заареш-
тований 29 квітня 1938 р. за обговорення 
заходів рад. влади у к.-р. похабній формі, 
вихваляння ворогів народу, антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу за-
крито Олексіївським Рв НКвС 26 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

баРабоха в’ячеслав олексійович наро-
дився 1886 р. у с. Лука Сумського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Головний 
інженер з капітального будівництва заводу 
№ 183. заарештований 18 квітня 1938 р. як 
член правотроцькістської організації та за ди-
версійну і шкідницьку роботу (статті 547, 549, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 26 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

баРан Павло дмитрович народився 
1886 р. у с. Ставчани Львівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1922—1927 рр. член компартії Чехос-
ловаччини, у 1937 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Агент Харківського об-
ласного відділення Кольорметалу. заарештова-
ний 29 вересня 1937 р. як член к.-р. організації 
та за розвідувальну діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Ре абілітований 21 серпня 1989 р.

баРаник (баранник) Федір оïанасович 
народився 1890 р. на хут. Сеньок Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Рогань Харківського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу «Комуніст». 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 10 листопада 1937 р. 
як розкуркулений та за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у м. Свободний Хабаровського краю. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

баРанковський Гаврило миронович 
народився 1889 р. у м. Цукремль Смолен-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1920—1924 рр. член 
РКп(б), у 1932—1935 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ХТз. 

заарештований 1 серпня 1937 р. як колишній 
анархіст, к.-р. діяльність та за антирад. на-
строї (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 липня 1989 р.

баРанник василь йосиïович народився 
1897 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 51. У 1931 р. під слідством 
Спв ХОС ДпУ за ст. 5410 КК УСРР, справу 
закрито за ст. 197 ч. 2 КпК УСРР. заарешто-
ваний 12 березня 1938 р. як член есерівської 
військової організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

баРанник Григорій васильович, див. БА-
ÐАННИÊОÂ (Бàðàííèê) Гðèгîð³й Âàñèлüîâèч.

баРанник марія іллівна народилася 
1875 р. на хут. попівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживала на хут. попівка Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. Селянка-одноосібни-
ця. заарештована 21 листопада 1937 р. як член 
к.-р. релігійного угруповання (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляна 10 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 14 березня 1989 р.

баРанник стеïан Георгійович народив-
ся 1904 р. у с. Григорівка Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, у 1923—1932 рр. член 
вЛКСМ, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. викладач Харківського планово-
економічного інституту ім. Дудника. заареш-
тований 17 вересня 1937 р. як член антирад. 
націоналістичної організації (статті 548, 5411 

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 30 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 серпня 1956 р.

баРанник Федір оïанасович, див. БА-
ÐАНИÊ (Бàðàííèê) Фåä³ð Оïàíàñîâèч íàðîäèâ-
ñÿ 1890 ð.

баРанников (баранник) Григорій ва-
сильович народився 1893 р. у с. піски Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. піски Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Кустар-чоботар. У 1935 р. під слідством 
Ізюмського Рв НКвС за антирад. діяльність. 
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заарештований 27 лютого 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР), справу закрито 
Ізюм ським Рв НКвС 16 травня 1938 р.

баРанов антон якович народився 1876 р. 
у с. баківці Луцького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Кегичівка Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
21 грудня 1937 р. як політично неблагонадій-
ний спецпереселенець, за к.-р. фашистську 
агітацію та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 січня 1960 р.

баРанов василь васильович народився 
1880 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітеб-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
у 1917—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. змінний директор заводу № 135. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за шпигун-
ство (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 20 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 1 жовтня 1957 р.

баРанов Гаврило Григорович народився 
1894 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник ст. Ізюм пів-
нічно-Донецької залізниці. заарештований 
4 грудня 1937 р. як член к.-р. організації, 
що діяла на користь японської розвідки та за 
підривну роботу на виробництві (статті 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. 20 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00447 від 30 липня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
3 січня 1938 р. у [м. Артемівськ Сталінської 
обл.]. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

баРанов іван борисович народився 
1898 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Економіст інструктор заводу № 183. заареш-
тований 14 квітня 1938 р. за антирад. шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 9 жовтня 1959 р.

баРанов іван йосиïович народився 
1901 р. у м. Херсон Херсонської губ. [Росія-
нин], з торговців, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у м. богодухів богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Інструктор-тех-
нолог богодухівської райзаготконтори Голов-
молока. заарештований 5 серпня 1937 р. за 
антирад. діяльність (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 31 травня 1989 р.

баРанов олександр йосиïович народив-
ся 1896 р. у м. Херсон Херсонської губ. Росія-
нин, з торговців, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Інструктор Кни-
гокультторгу. заарештований 6 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та зв’язки з білогвардійською 
контррозвідкою у минулому (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

баРанов олексій тимофійович народив-
ся 1883 р. у с. піски-Радьківські Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. піски-
Радьківські борівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 12 лютого 
1938 р. як член секти «червонодраконівців», 
за відмову отримати документи для сплати 
держподатків (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито борівським Рв НКвС 28 січ-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

баРанова леокадія людвігівна народи-
лася 1897 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з кустарів, освіта середня, позапарт. Учи-
телька школи № 32. заарештована 25 січня 
1938 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР, наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 бе-
резня 1938 р. як член родини зрадника бать-
ківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Акмолінсько-
му відділенні Картабу. звільнена з-під вар-
ти 29 серпня 1943 р. На 1962 р. проживала 
в м. Одеса. Реабілітована 27 квітня 1962 р.

баРановська єлизавета дмитрівна на-
родилася 1912 р. у с. Комаричі биховського 
пов. Могильовської губ. білоруска, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1935—1937 рр. 
член вЛКСМ. проживала Харкові. Сестра-
господарка Харківського військового шпи-
талю. заарештована 4 листопада 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 27 грудня 1937 р.
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баРановський микола якович наро-
дився 1903 р. на хут. Гошівський Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 30 грудня 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну діяльність (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

баРановський олексій сергійович на-
родився 1906 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1927 р. Голова спорттовариства 
«Трактор». заарештований 21 липня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 25 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. На 1988 р. прожи-
вав у м. Рига Латвійської РСР. Реабілітований 
24 травня 1994 р.

баРановський Петро олександрович 
народився 1890 р. у с. Катеринівка волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. васюкове близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

баРанцова варвара Петрівна народи-
лася 1908 р. і проживала в Харкові. Українка, 
із службовців, освіта середня спеціальна, по-
запарт. Рахівник депо «жовтень» Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештована 3 жовтня 1937 р. 
за зв’язок з німецьким консульством та шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в півні-
чуралтабі. постановою УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. від 23 листопада 1939 р. справу 
закрито зі звільненням з-під варти.

баРатинський костянтин владис-
лавович народився 1887 р. у м. Красноярськ 
Красноярського окр. єнісейської губ. по-
ляк, з дворян, освіта незакінчена вища, по-
запарт., у 1905—1906 рр. член партії соціаліс-
тів-революціонерів. проживав у м. Куп’янськ 

Куп’янського р-ну Харківської обл. Учитель 
загризівської школи. заарештований 2 листо-
пада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1958 р.

баРац віра семенівна народилася 1905 р. 
у м. Рівне Рівненського пов. волинської губ. 
єврейка, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 14 грудня 1937 р. як дружина 
ворога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 січня 1938 р. як 
член сім’ї зрадника батьківщини позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Темтабі в м. Темников Мордовської 
АРСР, де й померла 2 травня 1942 р. Реабілі-
тована 20 листопада 1956 р.

баРбан віктор Генріхович народився 
1906 р. у с. Мізуричі бобруйського пов. Мін-
ської губ. Латвієць, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., член вЛКСМ з 1927 р., 
кандидат у члени вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. заарешто-
ваний 4 грудня 1937 р. за диверсійну та шпи-
гунську діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 грудня 1961 р.

баРбаняГРа Георгій Федорович наро-
дився 1884 р. у с. Хородиштя бессарабської 
губ. Румун, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник Гідро-
шляхбуду. заарештований 13 вересня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність на користь Руму-
нії (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 26 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

баРбат стеïан лóк’янович народився 
1880 р. у с. Сенькове Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Лісна Стінка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сторож 
радгоспу. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 5 травня 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної організації (статті 542, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.
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баРбинов (борбинов) василь олексі-
йович народився 1905 р. на хут. Картамиш 
Ізюмського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, письмен., позапарт. проживав на 
хут. Картамиш петрівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нова Українка». заареш-
тований 26 листопада 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 15 березня 1938 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 1 рік. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 4 травня 1938 р. справу поверне-
но на дослідування. Харківським облсудом 
17 липня 1938 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
1 рік. Реабілітований 19 травня 1992 р.

баРбо П’єр-бенжамен леонович наро-
дився 1886 р. у м. Екс-ан-прованс, Франція. 
Француз, з міщан, освіта вища, член вКп(б) 
з 1932 р. проживав у Харкові. Конструктор 
ХЕТзу. заарештований 16 квітня 1938 р. за 
шпигунство та к.-р. троцькістську діяльність 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 23 лип-
ня 1940 р. за шпигунство позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
у Картабі, де й помер 30 листопада 1941 р. 
Реабілітований 11 листопада 1988 р.

баРвинський віктор олександрович 
народився 1885 р. у с. базаліївка вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший науковий співробітник 
Центрального архіву стародавніх актів. за-
арештований 6 серпня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував Тайшеттабі, де й помер, 
дата смерті невідома. Справу закрито слідчас-
тиною НКвС УРСР 7 березня 1941 р. (ст. 4 
п. «а» КпК УРСР). Реабілітований 8 травня 
1959 р.

баРвинський Павло іванович наро-
дився 1903 р. у с. вонківці Ушицького пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Хлібне 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
будівельної контори на ст. Лозова півд. заліз-
ниці. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 31 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-

стріляний 17 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 30 серпня 1958 р.

баРвицька Ганна теофілівна, див. БЕÐ-
ÂИЦЬÊА (Бàðâèцüêà) Гàííà Тåîф³л³âíà.

баРГ тайба абрамівна народилася 1898 р. 
у м. високолитовськ брестського пов. Грод-
ненської губ. єврейка, з торговців, освіта ви-
ща, у 1930—1937 рр. член вКп(б). проживала 
в Харкові. Народний суддя народного суду 
Ленінського р-ну м. Харкова. заарештована 
14 листопада 1937 р. за шпигунство (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 14 квітня 1938 р. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбу-
вала в Картабі. з 1946 р. проживала в сел. пес-
тове Новгородської обл., працювала на шваць-
кій фабриці. Реабілітована 25 січня 1957 р.

баРдамид Федір євдокимович народив-
ся 1882 р. у с. велика Комишуваха Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ні-
кополь барвінківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Радянський хлібороб». за-
арештований 6 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 10 лютого 1938 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 28 березня 1938 р. справу направ-
лено на новий розгляд зі стадії досудового 
слідства і Харківським облсудом 18 липня 
1938 р. попередній вирок підтверджено. Реа-
білітований 17 січня 1994 р.

баРдиШ михайло Григорович народився 
1904 р. у с. пациків провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта вища, член вЛКСМ. проживав у Хар-
кові. викладач ХАІ, доцент. заарештований 
3 вересня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 9 травня 1958 р.

баРибін кирило онóфрійович народив-
ся 1898 р. у с. Купине вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Купи-
не вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Молотова. заарештований 
14 квітня 1938 р. за к.-р. діяльність та участь 
у к.-р. угрупованні (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1959 р.

баРибін костянтин іванович народив-
ся 1897 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
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Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 15-річчя РСЧА. позбавлений ви-
борчих прав. У 1921 і 1929 рр. розкуркулений. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР від 5 січня 1933 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбував у Дмиттабі. заарештований 
27 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито помічником 
Харківського облпрокурора в спецсправах 
11 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
Реабілітований 4 жовтня 1989 р.

баРибін михайло стеïанович народився 
1895 р. у с. Чорне вовчанського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Довжанка вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
заарештований 2 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 березня 1969 р.

баРибін олександр олексійович наро-
дився 1901 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексі-
ївка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Шлях комунізму». заарешто-
ваний 6 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Самартабі. Ре-
абілітований 22 липня 1966 р.

баРибін сергій володимирович наро-
дився 1902 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Олексіївка Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. бухгалтер район-
ної лікарні. заарештований 5 грудня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито помічником Харківського облпро-
курора в спецсправах 26 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

баРибін Федір володимирович народив-
ся 1899 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. заготів-
ник сировини Союзшкіри. У 1930 і 1932 рр. 
під арештом як син куркуля. заарештований 
5 серпня 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 21 червня 1989 р.

баРилов віктор іванович народився 
1910 р. у стан. Новодонецька Кубанської обл. 
Росіянин, із селян, освіта середня, позапарт., 
до 1934 р. кандидат у члени вКп(б). прожи-
вав у сел. Есхар Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Теплотехнік ДРЕС-2. заарештований 
20 квітня 1938 р. за шпигунську, шкідницьку 
та диверсійну діяльність (статті 546, 547, 549, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 жовтня 
1938 р. (статті 546, 549 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Справу закри-
то Чугуївським Рв НКвС 3 березня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під  
варти.

баРинін євген Григорович народився 
1887 р. у м. Рибінськ Рибінського пов. Яро-
славської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1909—1918 рр. член 
РСДРп(м). проживав у Харкові. помічник 
завідуючого бюро вТК заводу № 183. заареш-
тований 3 червня 1938 р. як член к.-р. шкід-
ницької організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411, 
547 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 21 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

баРиШевський микола йосифович, 
див. БОÐÓШЕÂСЬÊИЙ (Бàðèшåâñüêèй) Ìèêî-
лà Йîñèфîâèч.

баРиШников свирид кóзьмич наро-
дився 1892 р. на хут. Яковка валуйського 
пов. воронезької губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Микіль-
ське великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник бурякорадгоспу «Фе-
дорівський». У 1932 р. майно конфісковане. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію, терористичні погляди щодо керівників 
рад. влади (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 16 червня 1989 р.

баРиШПольський микола (борис) 
михайлович народився 1895 р. у с. Градівка 
Катеринославської губ. поляк, із священнос-
лужителів, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер ощадкаси. зааре-
штований 31 грудня 1937 р. за к.-р. націона-
лістичну діяльність, дискредитацію компартії 
і т. Сталіна (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 30 листопада 1963 р.
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баРкан бенціон наóмович народив-
ся 1891 р. у м. Кременчук Кременчуцько-
го пов. полтавської губ. єврей, соціальне 
походження невідоме, освіта початкова, 
у 1918—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Секретар Центрального комітету 
спілки робітників тракторної промисловості. 
заарештований 11 серпня 1937 р. як учас-
ник антирад. терористичної змови правих і за 
шкідницьку діяльність (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 2 жовтня 1937 р. (статті 548, 5411 
через ст. 20 КК УРСР) засуджений на 10 ро-
ків тюремного ув’язнення з пораженням прав 
на 5 років і конфіскацією особистого май-
на. Термін покарання відбував у Норільтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 серпня 1945 р. строк скорочено на 6 
місяців, а ухвалою від 6 травня 1946 р. на 8 мі-
сяців. після звільнення з-під варти проживав 
у м. Норільськ, працював за вільним наймом 
у вТТ. Реабілітований 13 жовтня 1956 р.

баРліта василь Пилиïович народився 
1904 р. у міст. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. заготівельник райспожив-
спілки. У 1925—1937 рр. позбавлений ви-
борчих прав. У 1931 р. розкуркулений. зааре-
штований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

баРок олександр стеïанович народився 
1900 р. у с. Грецки Дісненського пов. вілен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду № 183. заарештований 21 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 16 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 15 серпня 1989 р.

баРсеГян сóрен аганесович народився 
1913 р. у м. Карс Карської обл. вірмен, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття артілі «Схід». 
заарештований 29 грудня 1937 р. УРСМ ХОУ 
НКвС за спекуляцію товаром, через артіль-
ний кіоск (статті 127, 97 КК УРСР), у той же 
день УДб ХОУ НКвС розпочато слідство за 
статтями 542, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР 
за участь в антирад. повстанській терористич-
ній організації Дашнакцутюн. Справу закрито 

УДб ХОУ НКвС 11 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

баРсеян ісай миносович народився 
1905 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття артілі «Схід». 
заарештований 4 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної дашнацької шпигун-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 4 лютого 1958 р.

баРсУк антон іосафатович народився 
1893 р. у с. Горостита влодавського пов. Сед-
лецької губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
міськмонтажбуду. заарештований 17 листопа-
да 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1962 р.

баРсУков іван семенович народився 
1876 р. і проживав у Харкові. Українець, з робіт-
ників, письмен., позапарт. Контролер 5-ї взуттє-
вої фабрики. заарештований 1 квітня 1938 р. як 
член антирад. есерівської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

баРсУков михайло миколайович на-
родився 1900 р. у с. Слабошеїно звениго-
родського пов. Московської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. завідувач торгового відділу пісочин-
ської споживспілки. заарештований 6 травня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської повстан-
ської організації, за шпигунську діяльність на 
користь польщі, антирад. агітацію (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Справу закрито Харківським місь-
квідділом НКвС 19 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

баРт Гóстав єгорович народився 1905 р. 
у кол. безпальцеве Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Новопавлівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Чорно-
роб підприємства тресту «Союзформлиття» на 
ст. Гусарівка південно-Донецької залізниці. 
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У 1934 р. майно конфісковане. заарештова-
ний 26 лютого 1938 р. як член к.-р. фашист-
ської організації та за антирад. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 жовтня 1956 р.

баРтаШевиЧ віктор анатолійович на-
родився 1889 р. у с. Куртвян Шавельсько-
го пов. Ковенської губ. Литовець, з батра-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мохнач зміївського р-ну Харківської 
обл. Лісник лісодослідної станції. заарешто-
ваний 18 квітня 1938 р. за шпигунство та к.-р. 
агітацію (статті 546, 5410 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
13 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

баРтаШевиЧ дар’я костянтинівна на-
родилася 1908 р. у с. Локня Сумського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у Харкові. Ка-
сир їдальні. заарештована 1 листопада 1937 р. 
як дружина ворога народу (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 15 березня 1938 р.

баРтаШевиЧ іван васильович народив-
ся 1906 р. у с. Ковалі Гродненського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Комірник всеукраїн-
ського інституту бактеріології, епідеміології 
і серотерапії ім. Мечникова. заарештований 
29 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

баРтаШевиЧ йосиф станіславович на-
родився 1897 р. у с. Сарнів Козеницького пов. 
Радомської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Чобо-
тар взуттєвої артілі ім. Шмідта. заарештований 
20 січня 1938 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 червня 1958 р.

баРтель леон якович народився 1877 р. 
у м. заверче Келецької губ. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Механік учбової модельної фа-
брики Харківського інженерно-будівельного 
інституту. заарештований 25 квітня 1938 р. 
як агент польської розвідки (ст. 541 п. «а» 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 вересня 1938 р. (статті 546, 
549 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 24 листопада 1959 р.

баРткевиЧ (борткевич) антон сигіз-
мóндович (михайлович) народився 1888 р. 
у с. Горовня [привісленського краю]. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. бригадир-технік ХДУ. за-
арештований 20 січня 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 берез-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 вересня 1963 р.

баРтоШ Григорій якимович народився 
1888 р. у с. Ейминовці Гродненської губ. біло-
рус, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер вантажної служби 
ст. Харків-Тов. півд. залізниці. заарештований 
29 вересня 1937 р. як член к.-р. повстанської 
організації (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

баРтоШ дарія михайлівна народилася 
1892 р. у м. верхній Лисичанськ бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українка, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
16 листопада 1937 р. як дружина репресовано-
го (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
26 березня 1938 р. як таку, що не підлягає 
розгляду особливої наради НКвС СРСР зі 
звільненням з-під варти.

баРУ Геннадій йосифович народився 
1898 р. у м. житомир житомирського пов. во-
линської губ. єврей, з торговців, освіта вища, 
позапарт., у 1917—1922 рр. член партії поалей 
Ціон, у 1922—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер ХЕМзу. заарештований 
25 вересня 1938 р. як диверсант і член к.-р. 
троцькістської організації (статті 549, 5411 КК  
УРСР), обвинувачення перекваліфіковано на 
ст. 99 КК УРСР. Народним судом 14-ї діль-
ниці Сталінського р-ну м. Харкова 14 липня 
1939 р. справу закрито (ст. 5 КпК УРСР).

баРц адольф андрійович народився 
1890 р. у кол. Цвітянка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петро-Іва-
нівка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
помічник рахівника колгоспу «заможник». 
У 1930 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
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у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Котластабі, пінюгтабі, Темтабі, у 1932 р. 
звільнений з-під варти достроково. У 1932 р. 
майно конфісковане. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 3 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію та поширення провока-
ційних чуток, вихваляння фашистського ладу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 18 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 7 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 14 квітня 1989 р.

баРц людвіг андрійович народився 1892 р. 
у с. Цвітянка житомирського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. петро-Іванівка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червона зірка». У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

баРЧ Роман якович народився 1900 р. 
у с. Онешти Кишинівського пов. бессараб-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1934 р. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. вагоновожатий Харківського 
трамвайного тресту. заарештований 10 бе-
резня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

баРщ людмила андріївна, див. БОÐЩ 
(Бàðщ) Люäìèлà Аíäð³¿âíà.

басик олександр васильович народився 
1891 р. у м. Гродно Гродненської губ. білорус, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник військово-хімічної служ-
би школи Червоних старшин, майор. заарешто-
ваний 14 березн 1938 р. як член військової офі-
церської організації (статті 541 п. «б», 548, 5411 
КК УРСР), помер 20 листопада 1939 р. у Харків-
ській в’язниці. Справу закрито Ов НКвС ХвО 
у [грудні 1939 р.]. Реабілітований 7 червня 1958 р.

басов яким сергійович народився 
1911 р. у с. Дернове Охтирського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
на будівництві міськхарчоторгу. У 1929 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 4 вересня 1937 р. за ворожі на-

строї та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у м. Свободний Хабаровського 
краю. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. півд. залізниці 8 грудня 
1938 р. звільнений з-під варти 9 лютого 1940 р.

басс Пилиï ізраїльович народився 1894 р.  
у м. Курськ Курської губ. єврей, з міщан, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. заступник керуючого харківської 
контори Союзпостачторгу. заарештований 
21 червня 1938 р. за участь у антирад. підпіллі 
(статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 25 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

басс яків давидович народився 1915 р. 
у м. Луганськ Слов’яносербського пов. Ка-
теринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХЕМзу. заарештований у вересні 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 5 листопада 1937 р. як на помилково 
заарештованого.

бассак сава макарович народився 
1897 р. у с. бригинці Козелецького пов. Черні-
гівської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
виконроб меліоративної системи санітарної 
служби штабу 23-ї стріл. дивізії ХвО. заареш-
тований 24 січня 1938 р. як член шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1989 р.

батенко Петро іванович народився 
1906 р. у с. у с. жемчужина Катеринослав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав і працював у радгоспі 
«Ударник» у Лозівському р-ні Харківської обл.  
заарештований 25 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 28 лютого 1989 р.

батенко Федір аïоллонович народився 
1904 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Шофер 
пожежного технікуму при ХОУ НКвС. за-
арештований 30 травня 1938 р. як член анти-
рад. троцькістської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 22 грудня 
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1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

батиЧенко Григорій Потаïович наро-
дився 1892 р. у с. Манилове валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав і працював 
у радгоспі ім. 15-річчя жовтня у Красноград-
ському р-ні Харківської обл. У 1930 р. роз-
куркулений. У 1931 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 15 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Крастабі на ст. Решети 
Красноярської залізниці, де й помер 6 верес-
ня 1938 р. Реабілітований 17 листопада 1961 р.

батищев абрам митрофанович наро-
дився 1881 р. на хут. Гамаюнов валуйського 
пов. воронезької губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ма-
линівка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник підсобного господарства 
Малинівського радгоспу. У 1929 р. розкурку-
лений і за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у таборі на 3 роки. заарештований 7 липня 
1938 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

батке іван людвігович народився 1889 р. 
у с. Скиток Городнянського пов. Чернігів-
ської губ. Німець, із селян, неписьмен., поза-
парт. проживав у с. Лиман Другий Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Робітник артілі 
з лозоплетіння. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1989 р.

баткін юліóс Генріхович народився 
1880 р. у с. Рузаля варшавської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Котівка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Котовського. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 30 грудня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

батлюк Павло ілліч народився 1898 р. 
у м. Турка Турківського пов. провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу.  
заарештований 15 жовтня 1937 р. за розві-
дувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

батов олексій лóкич народився 1886 р. 
у с. богородицьке Орловської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чорнороб механічного заводу НКвС. 
заарештований 7 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію, вихвалення польського та царського 
ладу, а також контрреволюціонерів бухаріна, 
Рикова та інших (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

батУлин ілля васильович народився 
1893 р. у с. Дмитрівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Гонтарівка Старосал-
тівського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу «профінтерн». У 1929 р. позбав-
лений виборчих прав. У 1930 р. майно кон-
фісковане. заарештований 28 жовтня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 у м. Рибінськ Ярослав-
ської обл. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

батУРа Петро вікентійович народився 
1901 р. у Іллукстському пов. Курлянської губ. 
Латвієць, із селян, письмен., позапарт. прожи-
вав у Харкові. Чоботар 1-ї модельної взуттєвої 
фабрики. заарештований 30 липня 1938 р. як 
член польської націоналістичної шпигунської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1961 р.

батУщенко анатолій олексійович на-
родився 1906 р. у м. Миколаїв Херсонського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач буфету ст. Суджа півд. 
залізниці. заарештований 21 квітня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. (статті 547, 548, 
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5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 20 листопада 1959 р.

батюк Григорій васильович народив-
ся 1894 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Серп і молот». заарештований 
17 квітня 1938 р. за участь у к.-р. білогвар-
дійському підпіллі та шпигунство (статті 5411, 
5413 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1958 р.

батюк іван антонович народився 1906 р. 
у с. Краснопілля Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Лебедин 
Лебединського р-ну Харківської обл. завіду-
ючий бакалійним складом райспоживспілки. 
заарештований 27 липня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
5 вересня 1939 р. виправданий.

батюк іван олексійович народився 
1894 р. у м. зіньків зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у с. Слатине Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. плановик 
обласного зернового управління. заарешто-
ваний 25 травня 1938 р. як член антирад. есе-
рівської терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
17 грудня 1938 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) засуджений на 8 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням прав на 3 ро-
ки. На 1957 р. проживав у м. Цюрупинськ Хер-
сонської обл. Реабілітований 28 грудня 1957 р.

батюк іван Федосійович народився 
1907 р. у м. зіньків зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. ветеринар-
ний лікар-бактеріолог інституту експеримен-
тальної ветеринарії. заарештований 18 квітня 
1938 р. як член к.-р. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 7 червня 1939 р. виправданий.

батюк йосиï микитович народився 
1902 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. веселе Липець-
кого р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу 
«Липці». У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до Уральської обл. заарештований 16 верес-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 15 жовтня 1937 р. позбав-

лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
12 квітня 1963 р.

батюк йосиï олексійович народився 
1887 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. володимирівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник володимирівського лісокомбінату. зааре-
штований 18 грудня 1937 р. як член секти бап-
тистів, який організовував нелегальні збори 
і проводив антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 листопада 1960 р.

батюЧенко микола Пилиïович наро-
дився 1913 р. ст. Тоганаш перекопського 
пов. Таврійської губ. Українець, із службов-
ців, освіта середня, позапарт., член вЛКСМ 
з 1932 р. проживав у сел. Джерело Харків-
ського р-ну Харківської обл. Старший тех-
нік Харківської контори Союзтранспроекту. 
заарештований 22 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію та участь у к.-р. організації (ст. 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
25 березня 1939 р. справу закрито за недове-
деності складу злочину.

баУеР Гóстав Рейнгольдович народився 
1906 р. у с. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. про-
давець Судихського сільспожитовариства. за-
арештований 15 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за к.-р. агітацію 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 серпня 1989 р.

баУеР оскар Рейнгольдович народився 
1909 р. у с. Судиха Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Судиха Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. петровського. заарештований 6 трав-
ня 1938 р. як член німецької к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

баУм самійло Гершович народився 
1900 р. у м. Хмельник Келецької губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. бригадир взуттєвої фабрики 
№ 5. заарештований 7 листопада 1937 р. за 
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розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

баУман варвара іванівна народилася 
1901 р. у с. богданівка Одеського пов. Хер-
сонської губ. Німкеня, з поміщиків, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Конструктор Електропрому. заарештована 
14 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство на користь Німеччини і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлена волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітована 2 листопада 1989 р.

бахмат Григорій васильович народився 
1892 р. у с. Лісоводи Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Хрипун вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «зоря нового життя». 
У 1932 р. майно конфісковане. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

бахмУтський карïо матвійович на-
родився 1889 р. у с. Кисляківка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Майстер 
цегельного заводу. У 1930 р. розкуркулений. 
У 1931 р. під арештом за к.-р. діяльність. 
заарештований 6 листопада 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Східтабі, північпечтабі, Картабі. Ухвалою 
президії верховної Ради СРСР від 20 березня 
1956 р. судимість знято. На 1962 р. проживав 
у Києві. Реабілітований 5 січня 1962 р.

бахолдін іван іванович народився 
1898 р. у с. Драгунське бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Норму-
вальник парку № 2 Центральної військової 
залізниці. заарештований 5 червня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 5 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

бахтін матвій михайлович народився 
1886 р. на хут. Глинне Новооскольського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Лікар, 
начальник лікарської дільниці № 5 ст. жовт-
нева півд. залізниці. У 1920 р. Керченською 
морською ЧК за службу в білій армії пока-
раний на 3 роки примусових робіт. Термін 
покарання відбував у м. юзівка Катеринос-
лавської губ. У 1921 р. звільнений з-під варти 
достроково. заарештований 21 грудня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

бацій Григорій Павлович народився 
1904 р. у с. Середнє Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Гаражівка петрівсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ста-
ліна. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
2 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. після звіль-
нення з-під варти проживав у м. Ізюм Хар-
ківської обл. Реабілітований 3 грудня 1965 р.

бацман василь юхимович народився 
1905 р. у с. білокоровичі житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Качалівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
30 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 1 червня 1989 р.

баЧ Петро іванович народився 1889 р. 
у с. Скопів Коломийського пов. провінції Га-
личина Австро-Угорської імперії. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лиман Другий Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. Кустар-чоботар. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 квітня 1969 р.

баЧинська-танасюк єфросинія іва-
нівна народилася 1912 р. у с. Лихачове зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українка, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. проживала 
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в Харкові. Лікпом 3-ї робітничої лікарні. за-
арештована 19 листопада 1937 р. як дружи-
на засудженого за шпигунство (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 4 червня 1963 р.

баЧинський антон олександрович на-
родився 1892 р. у с. Дорогань волинської 
губ. поляк, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Нова Чернещина Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації та за антирад. 
роботу (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 12 серпня 1958 р.

баЧинський іван станіславович на-
родився 1895 р. у м. Сквира Сквирського пов. 
Київської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Директор стадіону «Динамо». заарештований 
21 жовтня 1937 р. за співробітництво з оку-
пантами під час Громадянської війни (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 23 липня 1957 р.

баЧинський станіслав мечиславович 
народився 1907 р. у с. Осички балтського пов. 
подільської губ. поляк, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
авторемонтної майстерні Хартрансу. заареш-
тований 20 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1960 р.

баЧинський станіслав Фердинандович 
народився 1866 р. у м. заславль заславського 
пов. волинської губ. поляк, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
пенсіонер. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації, за 
шпигунство на користь польщі (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 

винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 31 грудня 1959 р.

баЧинський (богінський, багінський)  
юліан вікентійович народився 1895 р. у с. Ста-
вище житомирського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Старовірівка Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. єжо-
ва. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 22 грудня 1937 р. за к.-р. націона-
лістичну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

баЧкіс йосиф антонович народився 
1888 р. у с. воронелі паневежиського пов. 
Ковенської губ. поляк, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Керівник групи калькуляції ХЕТзу. 
заарештований 24 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. організації та за шкідницьку розвідуваль-
ну роботу (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 23 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 27 листопада 1959 р.

баЧковський Героїм Рафаїлович, див. 
БОЧÊОÂСЬÊИЙ (Бàчêîâñüêèй) Гåðî¿ì Ðàфà¿-
лîâèч.

баЧУк йосиф михайлович народився 
1896 р. у с. завалів Люблінської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник будівництва 
південсантехмонтажу при ХТз. заарештова-
ний 22 жовтня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 вересня 1989 р.

баЧУк матрона Платонівна народилася 
1896 р. у с. Галька Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 19 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
5 років. Реабілітована 24 березня 1989 р.

баЧУРін іван трохимович народився 
1899 р. у с. берестовенька Костянтиноградського  



176 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. бересто-
венька Красноградського р-ну Харківської 
обл. поденник. У 1929 р. майно конфіско-
ване. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував в Ів-
дельтабі в ОТп палкино Свердловської обл. 
Реабілітований 3 червня 1960 р.

баШинська марія максиміліанівна на-
родилася 1894 р. у с. Дорожинка балтського 
пов. подільської губ. Українка, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. завідуюча Харківським ботаніч-
ним садом. заарештована 3 вересня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (статті 546, 5410 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
30 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнена з-пів варти 2 грудня 1937 р.

баШинський Гнат домінікович наро-
дився 1910 р. у с. Улянівка житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Мокрянка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. 
як член к.-р. організації (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1961 р.

баШинський едóард тимофійович на-
родився 1911 р. у с. Сарнівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Новопавлівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 14 грудня 
1937 р. як спецпереселенець, що є членом 
пОв та за шпигунську роботу на користь 
польщі (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 вересня 1960 р.

баШинський йосиф іванович наро-
дився 1904 р. у с. болярка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Циглярівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Спільна праця». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-

кордонної смуги. заарештований 11 верес-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 серпня 1966 р.

баШинський станіслав якóбович на-
родився 1913 р. у с. Дермань житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. багата 
Чернещина Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Іскра комунізму». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 5 лютого 1938 р. як член польської к.-р. 
групи та за антирад. агітацію (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 січня 1960 р.

баШинський Франц іванович наро-
дився 1907 р. у с. здань болярка жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Красноградського рай-
земвідділу. заарештований 19 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

баШкатов микола семенович народив-
ся 1898 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, з міщан, освіта початкова, 
позапарт., до 1937 р. член вКп(б). проживав 
у сел. Осипівка Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Голова Чугуївської міської ради. заареш-
тований 25 вересня 1937 р. за дискредитацію 
авторитету міськради та перевищення влади 
(статті 98 ч. 2, 101 КК УРСР), під час слідства 
Чугуївським Рв НКвС пред’явлено обвину-
вачення за статтями 547, 5410 ч. 1 КК УРСР 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 липня 1958 р.

баШкатова євдокія іванівна народила-
ся 1897 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала у Харкові. Робітниця 3-ї 
фабрики «більшовичка України». заарешто-
вана 27 вересня 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої нара-



177Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

ди при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Яйському відділенні 
Сибтабу. Реабілітована 12 лютого 1957 р.

баШлай іван Федорович народився 
1904 р. у с. боромля Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на ст. Гракове пів-
нічно-Донецької залізниці. Черговий станції. 
заарештований 15 вересня 1937 р. за антирад. 
настрої та антирад. висловлювання (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Реабілі-
тований 29 червня 1989 р.

баШлій тимофій Герасимович народив-
ся 1888 р. у с. Федорівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. пастух радгоспу «Кегичівка». У 1929 р. 
розкуркулений за злісний саботаж хлібозаго-
тівлі (ст. 58 КК УСРР) і засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі. Термін покарання від-
бував у полтавській в’язниці, у 1932 р. звіль-
нений з-під варти достроково. заарештований 
24 серпня 1937 р. за 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. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

баШтанник Федір васильович наро-
дився 1884 р. у с. землянки Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Харків-пас. півден. заліз-
ниці. У 1929 р. розкуркулений, висланий на 
5 років до північного краю. заарештований 
5 вересня 1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 14 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

бебеШко іван Григорович народився 
1887 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
держмлинзаводу № 2. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 30 травня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
Харківським облсудом 5 лютого 1939 р. спра-
ву повернено на дослідування зі звільненням 
з-під варти на підписку про невиїзд. Харків-
ським облсудом 9 липня 1939 р. виправданий.

бебеШко Феоктист стеïанович наро-
дився 1885 р. у м. зміїв зміївського пов. Хар-

ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. зміїв зміївсько-
го р-ну Харківської обл. Рахівник будівництва 
ветеринарної лікарні. У 1930 р. під слідством 
Харківського оперсектора ДпУ за службу 
в Добровольчій армії Денікіна (статті 5411, 
5413 КК УСРР). У 1933 р. під слідством Хар-
ківського облвідділу ДпУ за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР). заарештований 8 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію та службу в білій армії 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 29 листо-
пада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Новосемейкинській дільниці 
Самартабу. Реабілітований 29 червня 1989 р.

беГма семен олександрович народився 
1908 р. у с. Рокитне Кременчуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, у 1931—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у м. білопілля білопільського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник депо ст. білопілля півд. 
залізниці. заарештований 10 вересня 1937 р. 
як член к.-р. організації та за диверсійну ді-
яльність на виробництві (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією 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. Реабілітований 2 грудня 1958 р.

беданян саркіс Пограсович народився 
1895 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, із се-
лян, освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер бази Харківського відділення 
Центроспілки. заарештований 6 лютого 1938 р. 
за к.-р. націоналістичну діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 листопада 1958 р.

бедеРак Шейндл (євгенія) яківна на-
родилася 1915 р. у м. Кременчук Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. єврейка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт., у 1932—
1934 рр. член вЛКСМ. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 19 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент позбавлена права про-
живання у 15-ти пунктах на 5 років. після 
звільнення з-під варти проживала в с. Олек-
сіївка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Реабілітована 21 вересня 1989 р.

бедУнкевиЧ володимир адольфович на-
родився 1898 р. у Києві. поляк, із слжбовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
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Начальник школи тренерів Державного ін-
ституту фізкультури України. заарештований 
27 травня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. 
(статті 546, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 серпня 1958 р.

беЖенаР Григорій іванович народився 
1904 р. у с. Гвоздівка Ананьївського пов. Хер-
сонської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. в’язень 
будколонії НКвС, де відбував покарання за 
вироком військового трибуналу 6-го стріл. 
корпусу КвО від 14 березня 1937 р. під слід-
ством з 20 листопада 1937 р. за антирад. агіта-
цію серед ув’язнених (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував в Амуртабі. На 1970 р. проживав у с. ве-
лика Долина Овідіопольського р-ну Одесь-
кої обл. Реабілітований 27 березня 1989 р.

беЗ’яЗиЧний Григорій михайлович на-
родився 1894 р. у с. Руська Лозова Харківського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Руська Ло-
зова Харківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Харківської фізіотерапевтичної полікліні-
ки. У 1932 р. майно конфісковане. У 1933 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
5 серпня 1937 р. за антирад. провокаційну 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
23 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. На 1945 р. проживав у м. Акмолінськ 
Акмолінської обл., працював охоронцем наф-
тобази. заарештований 23 липня 1945 р. за 
антирад. агітацію і Акмолінським облсудом 
11 серпня 1945 р. (ст. 5810 КК РРФСР) засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у вТТ. Реабі-
літований 24 березня 1989 р. і 6 квітня 1990 р.

беЗаЗян вараздат Григорович народився 
1906 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, з куста-
рів, освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. завідувач навчальної частини Харківського 
енергомеханічного технікуму. заарештований 
14 квітня 1938 р. як член антирад. націоналіс-
тичної дашнацької організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 9 листопада 1959 р.

беЗбатЧенко іван Полікарïович на-
родився 1884 р. у міст. Краснокутськ бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 

селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Робітник промартілі ім. Кі-
рова. заарештований 20 жовтня 1937 р. як 
баптист та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 27 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
26 травня 1995 р.

беЗбатЧенко Федір Полікарïович на-
родився 1892 р. у міст. Краснокутськ бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Робітник майстерні з ремон-
ту взуття. заарештований 27 вересня 1937 р. за 
зв’язок з антирад. елементами (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР). помер 22 січня 1938 р. у лі-
карні Харківської змішаної в’язниці. Спецко-
легією Харківського облсуду 26 січня 1938 р. 
справу закрито (ст. 4 п. «а» КпК УРСР). Реа-
білітований 27 березня 1964 р.

беЗбоРодов мойсей васильович наро-
дився 1906 р. у с. Муром бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Шевченки 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу. У 1930 р. розкуркулений. У 1932 р. 
нарсудом Липецького р-ну за невиконання 
хлібозаготівлі засуджений на 3 роки позбав-
лення волі. заарештований 15 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 15 квітня 1989 р.

беЗбРоШ ізраїль борисович народився 
1892 р. у с. Лесинка Київської губ. єврей, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. помічник майстра фабрики 
«Комунар». заарештований 25 квітня 1938 р. 
як член к.-р. шпигунсько-диверсійної орга-
нізації (статті 546, 547, 5410 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
8 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

беЗвеРха валентина іванівна народила-
ся 1901 р. у с. Тернівка Київської губ. Укра-
їнка, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1924 р. проживала в Харкові. Аспірантка 
УКІж. заарештована 11 січня 1938 р. як 
дружина засудженого члена антирад. теро-
ристичної організації правих і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 8 років. Тер-
мін покарання відбувала в Акмолінському 
відділенні Картабу. На 1956 р. проживала 
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в с. Кирнасівка Тульчинського р-ну вінниць-
кої обл. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

беЗвеРхий іван васильович народився 
1893 р. у міст. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Рахівник Краснокутського сільспоживтовари-
ства. заарештований 31 березня 1938 р. як ко-
лишній офіцер царської армії та за антирад. на-
строї (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 7 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

беЗвесільний василь семенович на-
родився 1905 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта вища, позапарт. 
викладач відділу підготовки кадрів Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 10 жовтня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
Німеччини та к.-р. фашистську агітацію (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 16 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 березня 1958 р.

беЗвесільний семен митрофанович 
народився 1883 р. у с. велика Данилівка 
Харківського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Інспектор вантажної служби 
Управління півд. залізниці. заарештований 
21 жовтня 1937 р. як член к.-р. української 
націоналістичної організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 квітня 1957 р.

беЗвУсий (безвóсов) євдоким іванович 
народився 1875 р. у с. піски Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Андріївка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний Донець». У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 14 груд-
ня 1937 р. Реабілітований 24 жовтня 1964 р.

беЗГін іван стеïанович народився 
1899 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. завіду-
вач Гужтранспорту. заарештований 17 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 548, 

5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 22 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

беЗГінов іван Платонович народив-
ся 1913 р. у с. Руський Орчик Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Руський Орчик зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 5 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 15 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Амурта-
бі. Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 5 лютого 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 21 березня 1940 р.

беЗдільний Павло андрійович наро-
дився 1882 р. на хут. Горобців Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Григорівка Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник сви-
норадгоспу «Кегичівка». У 1930 р. розкуркуле-
ний. заарештований 7 вересня 1937 р. антирад. 
пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 10 лютого 1961 р.

беЗдітко Павло семенович народив-
ся 1897 р. на хут. Ільченки Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. 
заарештований 10 липня 1938 р. як член к.-р. 
підпілля (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 15 березня 1939 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 2 роки позбав-
лення волі в зМУ з обмеженням у правах на 
2 роки. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

беЗдітко сергій михайлович народився 
1902 р. на хут. Мерло богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кияни 
богодухівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник спиртзаводу. заарештований 26 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Тер-
мін покарання відбував на волгобуді НКвС 
у м. Рибінськ Ярославської обл. Реабілітова-
ний 15 червня 1962 р.

беЗЗУбов іóліан васильович народився 
1894 р. у с. Толоконне Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. виконавець відділу постачання за-
воду № 48. заарештований 14 березня 1938 р. 
як член к.-р. повстанської білогвардійської 
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організації РОвС (статті 542, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

беЗкоРовайний василь орефійович 
народився 1891 р. у с. пасинки Могилівсько-
го пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Хорист державного театру «Укрмузкоме-
дія». заарештований 27 жовтня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 5410 ч. 2, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. помер у місці ув’язнення 3 квітня 
1938 р. Реабілітований 14 січня 1994 р.

беЗкоРовайний іван давидович на-
родився 1898 р. у с. Терни Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач виробництва школи сліпих ім. Коро-
ленка. заарештований 20 жовтня 1937 р. за 
участь у військовій фашистській змові (стат-
ті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 7 січня 
1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна з негайним виконанням вироку 
згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 грудня 
1934 р. Розстріляний 8 січня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 4 лютого 1965 р.

беЗкоРовайний костянтин васильо-
вич народився 1912 р. у міст. Краснокутськ 
богодухівського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Краснокутськ Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«піонер». заарештований 1 жовтня 1937 р. як 
баптист та за к.-р. роботу серед колгоспників 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбував у бур-
залізничтабі. Реабілітований 30 червня 1989 р.

беЗкоРовайний Петро Григорович 
народився 1895 р. у м. Лебедин Лебединсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер будконтори Хар-
ківського облуправління зв’язку. заарештова-
ний 6 серпня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито Рв НКвС [м. Харків] 28 листопада 
1937 р. (ст. 197 КпК УРСР). звільнений з-під 
варти 4 грудня 1937 р.

беЗкоРовайний Петро онисимович 
народився 1882 р. у міст. Краснокутськ бого-

духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Робітник Краснокутського 
електрокомбінату. заарештований 21 березня 
1938 р. як колишній поліцейський та за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
7 квітня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
23 серпня 1957 р.

беЗкоРсий ігор [єгор] Петрович на-
родився 1886 р. у с. Андріївка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. завгосп 
Андріївської школи. заарештований 11 листо-
пада 1937 р. як член шпигунської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 19 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 1 вересня 1989 р.

беЗкоРсий тимофій іванович народив-
ся 1909 у с. Цареборисівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Червоний 
Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник ІпРзу. заарештований 14 січня 1937 р. 
за антирад. агітацію та шкідництво (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом у спецспра-
вах північно-Донецької залізниці 22 липня 
1938 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 22 травня 1963 р.

беЗкУРний андрій якимович народився 
1882 р. у с. Яковенкове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Яковенкове балаклій-
ського р-ну Харківської обл. [Селянин-одно-
осібник]. У 1931 р. розкуркулений. У 1932 р. за 
невиконання плану хлібозаготівлі засуджений 
на 1,5 роки позбавлення волі. заарештований 
4 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 9 квітня 
1939 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 13 липня 
1939 р. справу повернено на нове судочинство 
в іншому складі суддів. Харківським облсудом 
10 серпня 1939 р. виправданий за недоведенос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

беЗлєПкін олександр іванович на-
родився 1917 р. с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. за-
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дорожний Олексіївського р-ну Харківської 
обл. бригадир колгоспу «Червоний прапор». 
заарештований 20 травня 1938 р. як член к.-р. 
диверсійної групи (статті 549, 5411 КК УРСР), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці 5 лютого 1939 р. (ст. 5 КпК УРСР).

беЗнедільний іван оïанасович на-
родився 1915 р. у с. Рудаєве павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт., до 1933 р. 
член вЛКСМ. Служив в Одеській обл. Чер-
воноармієць 6-го корпусного арт. полку 6-го 
стріл. корпусу КвО. заарештований 20 жовтня 
1937 за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом 6-го стріл. корпусу 
23 листопада 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 2 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 17 жовтня 1996 р.

беЗоЗян вагріч Григорович народився 
1904 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чоботар артілі ім. 1 Травня. зааре-
штований 11 квітня 1938 р. як член антирад. 
терористичної націоналістичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

беЗП’яткін Петро іванович народився 
1894 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. панютине 
Лозівського р-ну Харківської обл. Машиніст 
паровозного депо ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 13 січня 1938 р. за шкідницьку 
роботу та зв’язок з ворогами народу (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР), постановою вДТв ГУДб 
НКвС ст. Лозова півд. залізниці 17 квітня 
1938 р. справу направлено Лозівському тран-
спортному прокурору на припинення за ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР, рішення у справі відсутнє.

беЗПалий Григорій олександрович на-
родився 1898 р. у с. Новоселівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. пе-
трівка Слов’янського р-ну Донецької обл. 
Робітник комунального відділу Краммашбуду 
у м. Краматорськ Донецької обл. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 3 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 10 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 червня 1962 р.

беЗПальЧенко омелян іванович наро-
дився 1884 р. у с. Рокитне валківського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рокитне 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Ро-
бітник служби колії півд. залізниці. заареш-
тований 3 жовтня 1937 р. як член к.-р. шпи-
гунської диверсійної організації (статті 541 

п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 9 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 серпня 1957 р.

беЗРідна Ганна василівна народилася 
1893 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. Українка, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 11 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 лютого 1938 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 5 років. На 1956 р. проживала 
в м. Миколаїв. Реабілітована 7 травня 1957 р.

беЗРідний іван якович народився 
1893 р. у с. Тимківка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тимківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Сталіна. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав, під слідством 
ДпУ УСРР за к.-р. діяльність. заарештова-
ний 26 квітня 1933 р. за антирад. агітацію та 
саботаж (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Куп’янським райвідділком ХОв ДпУ 15 трав-
ня 1933 р . заарештований 7 листопада 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 18 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі у м. Свободний Хабаровського 
краю та Горшортабі в Новосибірській обл. 
Реабілітований 21 червня 1989 р.

беЗРідний микита Платонович наро-
дився 1898 р. у с. волохів Яр зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. во-
лохів Яр балаклійського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу НКвС № 5. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав, від вислання втік. заарештований 
15 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 25 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
25 травня 1962 р.

беЗРідний олексій юхимович наро-
дився 1889 р. у с. біловоди Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 



182 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

Диспетчер ст. Харків-Сорт. півд. залізниці 
заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та вороже ставлення до рад. влади 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 16 травня 1938 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 5 травня 1992 р.

беЗРідний Федір сергійович народився 
1910 р. у с. Сидоренкове валківського пов. 
Харківської губ. [Українець, із селян], освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ з 1928 р. 
проживав у Харкові. Міліціонер 8-го відді-
лення РСМ. заарештований 5 квітня 1938 р. 
за зберігання портрета Троцького (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

беЗРідний Федір якович народився 
1886 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з міщан, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач ФзУ 
при заводі тютюнового машинобудування. заа-
рештований 27 жовтня 1937 р. як член антирад. 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Крастабі 
на ст. Регисти Красноярської залізниці. по-
становою слідчастини УНКвС по Харківській 
обл. від 16 лютого 1940 р. рішення трійки 
змінено, термін покарання знижений до фак-
тично відбутого. звільнений з-під варти 3 квіт-
ня 1940 р. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

беЗРУк василь юрійович народився 
1892 р. на хут. безруки Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. безруки 
Харківського р-ну Харківської обл. Ремонтний 
робітник півд. залізниці. У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 9 вересня 1937 р. як 
колишній куркуль, що проник на залізничний 
транспорт і проводив к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. за 
антирад. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

беЗРУк Прокіï олександрович народив-
ся 1900 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1936 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у смт 
Дергачі Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Харківського заводу № 183. зааре-
штований 9 березня 1938 р. як член к.-р. бі-
логвардійського підпілля (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою Харків-

ської обл. 16 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

беЗРУк тимофій Григорович народився 
1895 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Інженер-тех-
нолог заводу «Серп і молот». заарештований 
28 березня 1938 р. як член к.-р. білогвардій-
ської організації РОвС (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 січня 1959 р.

беЗРУЧко андрій іванович народився 
1891 р. у с. борове жовквівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Новодмитрівка барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Дружба». У 1936 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. заа-
рештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. шпигун-
ську діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

беЗсмеРтний іван андрійович наро-
дився 1886 р. у с. Кобилки Рильського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Лікар централь-
ної поліклініки півд. залізниці та довірений 
лікар страхової каси ст. Люботин. заарештова-
ний 26 липня 1938 р. як член антирад. шкід-
ницької організації в системі Дорсанвідділу 
півд. залізниці (статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 11 листопада 
1938 р. (статті 546 ч. 1, 549, 5411КК УРСР) за-
суджений до вМп з конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 17 травня 1939 р. розстріл за-
мінено позбавленням волі у вТТ на 15 років 
з пораженням у правах на 5 років і конфіс-
кацією особистого майна. Термін покарання 
відбував у Каргопольтабі. Ухвалою пленуму 
верховного Суду СРСР від 17 жовтня 1940 р. 
попередній вирок трибуналу та ухвала скасо-
вані, справу направлено на дослідування зі 
стадії попереднього слідства. підслідний ета-
пований до Харківської внутрішньої в’язниці. 
Справу закрито слідчастиною УНКДб по 
Харківській обл. 30 квітня 1941 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

беЗсонний олексій семенович наро-
дився 1897 р. у с. пригоже Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. барвін-
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кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Інструктор із заготівель маслозаводу «Хар-
маслопром». заарештований 9 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Ізюмського р-ну 
12 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

беЗсонов Гаврило михайлович наро-
дився 1895 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта середня, позапарт. завід-
увач табельного столу заводу «підвісдор». 
У 1930 і 1932 рр. під слідством ДпУ УСРР за 
ст. 5410 КК УСРР. заарештований 19 груд-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 травня 1989 р.

беЗсУдний василь йосиïович наро-
дився 1913 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 
16 жовтня 1937 р. як член повстанської к.-р. 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 25 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у волготабі, де й помер 17 березня 1947 р. 
Реабілітований 22 березня 1957 р.

беЗУГлий дмитро юхимович народився 
1902 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ст. Харків-Тов. півд. залізниці. затрима-
ний 2 грудня 1937 р. за хуліганство та антирад. 
висловлювання в нетверезому стані, 7 грудня 
1937 р. вДТв УДб НКвС ст. Люботин півд. 
залізниці порушено справу за ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР за антирад. агітацію і лінсудом півд. за-
лізниці 20 січня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 17 жовтня 1962 р.

беЗУГлий іван іванович народився 
1880 р. на хут. Комісарів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. потихонів 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нове життя». У 1930 р. розкуркуле-
ний. У 1931 р. виключений з колгоспу як кур-
куль. заарештований 3 грудня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Справу закрито вільхуватським 
Рв НКвС 25 березня 1939 р. за недостатності 

доказів злочину (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

беЗУГлий ілля Зиновійович народився 
1901 р. у с. білий Колодязь вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Головний агроном радгоспу «про-
фінтерн». заарештований 16 грудня 1937 р. як 
член антирад. націоналістичної повстанської 
організації (статті 541, 547 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
10 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 31 березня 1939 р.

беЗУГлий Петро Петрович народився 
1870 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Сторож ватної фабрики. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 6 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 20 березня 1939 р. 
засуджений на 2,5 роки позбавлення волі 
у зМУ. Реабілітований 17 січня 1994 р.

беЗУГлий сидір іванович народився 
1884 р. у с. Комісарове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коміса-
рове вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Тесля-поденник у колгоспі «Червона зірка». 
У 1931 р. розкуркулений, в адміністративному 
порядку виселений за межі вільхуватського 
р-ну. заарештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 14 квітня 1989 р.

беЗУГлий трохим стеïанович народив-
ся 1893 р. у с. Солониця полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у с. Старий Люботин Харківського 
р-ну Харківської обл. Учитель школи № 12. 
заарештований 2 лютого 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної повстанської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411, 5617 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 березня 1989 р.

беЗУГлий хома михайлович народився 
1905 р. у с. Грушуваха Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. Грушуваха петрів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Нове життя». заарештований 7 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
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особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 30 серпня 1963 р.

беЗУГлов микола семенович народив-
ся 1890 р. у слоб. Межиріч Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня. позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер тарної бази «заготзерно». 
заарештований 23 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 22 квітня 1939 р. виправданий.

беЗУГлов олексій Павлович народив-
ся 1887 р. і проживав у Харкові. Росіянин 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник трикотажної артілі «Галантерейник». 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 травня 1970 р.

беЗхУтРий Гнат Григорович народив-
ся 1900 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кислівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Кислівського бурякорадгоспу. заарештований 
4 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію та терорис-
тичні прояви (ст. 5410 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 13 березня 1989 р.

беЗхУтРий іван Григорович народив-
ся 1890 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. поден-
ник. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
21 грудня 1937 р. як член к.-р. куркульського 
угруповання (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 липня 1960 р.

беЗЧасний карïо максимович наро-
дився 1884 р. у с. зачепилівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. зачепилівка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний партизан». 
заарештований 21 березня 1938 р. як член ан-
тирад. к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 грудня 1956 р.

беЗЧасний Феодосій іванович наро-
дився 1880 р. у с. зачепилівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. зачепилівка зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
партизан». заарештований 21 березня 1938 р. 
як член антирад. к.-р. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 грудня 1956 р.

бейГельЗімеР Гдаль ісайович наро-
дився 1903 р. у м. Ананьїв Ананьївського пов. 
Херсонської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, у 1930—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач тарною гру-
пою Харківської облспоживспілки. заарешто-
ваний 30 жовтня 1937 р. як член антирад. 
троцькістської організації та за шкідницьку 
роботу (статті 547, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
11 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бейЗе едмóнд іванович народився 1899 р. 
у с. Дерманка заславського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. багата Чернещина Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. постишева. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 19 січня 1938 р. як член 
німецької фашистської організації, за антирад. 
агітацію та шкідницьку діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 березня 1989 р.

бейЗе сигізмóнд іванович народився 
1895 р. у с. Дерманка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 8 грудня 1937 р. за 
антирад. агітацію та дискредитацію колгоспів 
(статті 5410, 548 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 12 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 30 вересня 1988 р.

бейлаУ Рейнгольд вільгельмович наро-
дився 1898 р. у кол. Грабівка подільської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у с. Новомиколаїівка Шевченківського р-ну 
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Харківської обл. Голова Новомиколаїіського 
сільспоживтовариства. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. за роз-
відувальну діяльність (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

бейлінсон (бейленсон) марія йо-
сифівна народилася 1891 р. у с. Микулине 
Оршанського пов. Могильовської губ. єврей-
ка, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. У 1920 р. 
під слідством ЧК за справою есерівської орга-
нізації. заарештована 25 січня 1938 р. як член 
підпільної антирад. організації есерів (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 11 жовтня 1939 р. 
за належність до антирад. повстанської ор-
ганізації вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 30 березня 1989 р.

бейлінсон (бейленсон) софія йоси-
фівна народилася 1899 р. у с. Микулине 
Оршанського пов. Могильовської губ. єв-
рейка, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живала в Харкові. Дитячий лікар СШ № 112. 
У 1920 р. під слідством ЧК за справою есе-
рівської організації. заарештована 25 січня 
1938 р. як член антирад. підпільної організації 
есерів (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
11 жовтня 1939 р. за належність до антирад. 
повстанської організації вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 30 березня 1989 р.

бейник лідія Павлівна народилася 
1892 р. у с. попівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала у м. Крас-
ноград Красноградського р-ну Харківської 
обл. прибиральниця церкви. заарештована 
7 вересня 1937 р. за розповсюдження к.-р. 
літератури та поширення релігійних чуток 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала у північуралтабі. 
Реабілітована 26 жовтня 1989 р.

бейник михайло кирилович народився 
1891 р. у с. попівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. по-
півка Красноградського р-ну полтавської обл. 
Чорнороб будівництва на ст. полтава півд. 
залізниці. Розкуркулений. заарештований 
18 січня 1938 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), а 9 травня 1938 р. звільнений 

з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. полтава півд. 
залізниці 19 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

бек Генріх християнович народив-
ся 1897 р. у кол. Речинфельд бердянського 
пов. Таврійської губ. Німець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі «Червоний велетень» зміївського р-ну 
Харківської обл. завідувач ферми радгоспу. 
заарештований 10 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 жовт-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 6 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 липня 1989 р.

беккеР (бекер) авгóст беніамінович на-
родився 1890 р. у с. Хотиж житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Кам’янка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Луначарського. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. за к.-р. розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 7 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 21 червня 1963 р.

беккеР авгóст самійлович народив-
ся 1895 р. у с. Нова богушівка житомир-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. васюкове 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Калініна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 6 вересня 1937 р. за лис-
тування у Німеччині, отримання гітлерівської 
допомоги, поширення чуток про загибель рад. 
влади 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. Реабілітований 20 червня 1989 р.

беккеР едóард адамович народився 
1886 р. у с. Езер Курляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Конструктор заводу «Електровер-
стат». заарештований 6 січня 1938 р. за шпи-
гунську та диверсійну діяльність (статті 546, 549 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1959 р.

беланов василь олександрович, див. 
Б²ЛАНОÂ (Бåлàíîâ) Âàñèлü Олåêñàíäðîâèч.
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белебех Павло васильович народився 
1895 р. у с. Семенівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Семенівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
29 травня 1938 р. як член к.-р. диверсійної 
організації (статті 547, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
19 листопада 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

белевцов кирило іванович народився 
1893 р. у с. залиман Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. першо-
травневий Савинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 1 Травня. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 22 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у бурзалізничтабі на ст. бурея Амур-
ської залізниці. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 липня 1940 р. термін 
покарання знижено до 5 років позбавлення 
волі. Реабілітований 12 травня 1989 р.

беленісов костянтин костянтинович  
народився 1909 р. і проживав у Харкові. 
Росіянин. із службовців, освіта початкова, 
у 1927—1932 рр. член вЛКСМ, член вКп(б) 
з 1932 р. Начальник футбольної команди то-
вариства «Спартак». заарештований 2 липня 
1938 р. як член правотроцькістської моло-
діжної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 19 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

беленський (белінський) свирид 
олександрович народився 1896 р. у с. Ме-
риносівка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. будьоннівка вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу. заареш-
тований 9 жовтня 1937 р. за агітацію проти 
виборів до верховної Ради та хлібопоставок 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

белицький михайло Григорович на-
родився 1904 р. у с. Сахновщина Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. єврей, 
із службовців, освіта вища, позапарт. Слу-
жив у м. Хабаровськ Далекосхідного краю. 
військовий лікар 3-го рангу. заарештований 
4 липня 1938 р. за к.-р. діяльність (статті 581 
п. «б», 587, 588, 589, 5811 КК РРФСР), а 3 груд-

ня 1938 р. звільнений з-під варти на підпику 
про невиїзд. Справу закрито військовою про-
куратурою 2-ї окремої Червонопрапорної ар-
мії 17 грудня 1938 р. (ст. 204 КпК РРФСР).

белінсон абрам овсійович народився 
1892 р. у м. Монастирщина Мстиславського 
пов. Могильовської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер Транспортспілки. У 1924 р. під 
арештом як член антирад. організації. за-
арештований 10 квітня 1938 р. як член анти-
рад. терористичної анархістської організації 
(статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
17 жовтня 1939 р. за належність до антирад. 
організації позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Крастабі. Реабі-
літований 13 квітня 1989 р.

белінський стеïан семенович наро-
дився 1892 р. в Австро-Угорській імперії. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Чорнороб заводу «Серпі мо-
лот». заарештований 10 жовтня1937 р. за к.-р. 
націоналістичну діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 27 липня 1989 р.

беллон юліóс карлович народився 
1908 р. у с. Агай євпаторійського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у минулому член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Робітник Харківського металоштам-
пувального заводу. заарештований 18 грудня 
1937 р. за шкідницьку діяльність на посаді за-
відувача складу НКвС у 1935—1937 рр. (ст. 547 
КК УРСР), справу закрито Ов НКвС ХвО 
15 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

белов михайло іванович народився 
1915 р. у м. Млинів Дубнівського пов. во-
линської губ. Українець, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1931—1937 рр. 
член вЛКСМ. Служив у м. Чугуїв Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Курсант полко-
вої школи 137-го арт. полку. заарештований 
29 вересня 1937 р. за шпигунство та к.-р. 
агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито Чугуївським Рв НКвС 16 грудня 
1937 р. за недостатності матеріалів. Ухва-
лою військового прокурора ХвО від 25 січня 
1938 р. постанову Чугуївського Рв НКвС 
скасовано, справу направлено на новий роз-
гляд і військовим трибуналом ХвО 9 березня 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбував 
на Дальбуді в копальні «Штурмовий» у Хаба-
ровському краї. У 1942 р. з-під варти звільне-
ний. На 1956 р. працював начальником гірни-
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чо-експлуатаційної дільниці копальні «Штур-
мовий». Реабілітований 6 лютого 1957 р.

белУГіна-воРобйова маргарита 
сергіївна народилася 1914 р. у м. Ростов Рос-
товського окр. області війська Донського. 
Росіянка, із службовців, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживала в Харкові. Діловод 
Харківської слідчої в’язниці. заарештована 
3 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 24 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

белюРка андрій іванович народився 
1908 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював у радгоспі 
НКвС № 7 у Чугуївському р-ні Харківської 
обл. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 4 грудня 1937 р. за к.-р. 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. 
Термін покарання відбував у Самартабі. Реа-
білітований 24 березня 1989 р.

белявцев Петро Григорович народився 
1890 р. у с. верхня пожня богодухівського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пожня ве-
ликописарівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. заарештований 5 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 листопада 1937 р. 
у м. Суми. Реабілітований 19 травня 1989 р.

беляк людвіг йосифович народився 
1885(3) р. у с. Кривотин Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Кеги-
чівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб школи. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. У 1935 р. під слідством Кегичівського 
Рв НКвС за самовільне повернення до по-
переднього місця проживання (ст. 78 через 
ст. 7 КК УРСР). заарештований 17 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 25 квітня 1961 р.

беляков Григорій Петрович народив-
ся 1899 р. у с. Леушенко Кашинського пов. 
Тверської губ. Росіянин, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Товарознавець Головлісбуду. заарештований 
18 жовтня 1937 р. як проповідник Харківської 

громади баптистів та за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
7 квітня 1989 р.

бельГаУс (бельгаóз) еміль Готлібович 
народився 1909 р. у кол. Лебідь Новоград-
волинського пов. волинської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у колгоспі ім. Молотова у Лозівському 
р-ні Харківської обл. Шофер. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00593 від 20 вересня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1989 р.

бельдій (більдій) костянтин кирилович 
народився 1884 р. у с. Станичне валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Сторож Харківського палацу піоне-
рів. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
18 жовтня 1937 р. як розкуркулений та за 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 УУ УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
25 липня 1989 р.

бельц Георгій адамович народився 
1906 р. у Харкові. Німець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. завідувач клінічного відділення Інституту 
невідкладної хірургії та переливання крові. 
заарештований 13 жовтня 1937 р. як агент ні-
мецької розвідки, за завданням якої проводив 
шпигунську та диверсійну роботу (ст. 546, 549 
КК УРСР), 20 жовтня 1937 р. для подальшого 
слідства направлений спецконвоєм до Києва 
у розпорядження УДб НКвС УРСР. [Комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР] 27 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00439 від 
25 липня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 січня 1938 р. у Києві. 
Реабілітований 15 вересня 1989 р.

бельЧінський антон стеïанович на-
родився 1891 р. у с. пліщин заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Дубові Гряди 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 8 березня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 6 лютого 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито Сахновщинським Рв 
НКвС 30 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.
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бем климентій іванович народився 
1897 р. у кол. письменне павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у кол. 
безпальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте штерн». заарешто-
ваний 21 березня 1938 р. як член антирад. ні-
мецької організації, за шкідництво (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

бендУР сергій васильович народився 
1903 р. у с. Костянтинівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер заводу «Серп і молот». 
заареш тований 4 вересня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання та за антирад. агітацію (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00439 від 25 липня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 8 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 18 лютого 1959 р.

бенедикт касрóль юзефович народив-
ся 1898 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. єврей, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Кравець 
Харківської фабрики ім. Тінякова. заарешто-
ваний 20 січня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (статті 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 жов-
тня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

бенедикт Фейга абрамівна народилася 
1901 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврейка, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживала в Харкові. Робітниця фабрики 
«Червона нитка». заарештована 14 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
27 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бенедиктов володимир якович, äèâ. 
ÂАСИЛЕНÊО ²âàí Сåìåíîâèч (Бåíåäèêòîâ Âî-
лîäèìèð Яêîâèч, Сåðг³ºíêî ²âàí Сåìåíîâèч).

бені микола антонович народився 
1892 р. у с. Тростянець Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дублянка 
Коломацького р-ну Харківської обл. Старший 
технолог Дублянського спиртзаводу. заареш-
тований 29 березня 1938 р. як член к.-р. вій-
ськової офіцерської бойової організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 

УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 липня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

бенін мейєр натанович народився 
1898 р. у м. Миргород Миргородського пов. 
полтавської губ. єврей, з робітників, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Олексіївка Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. Тракторист 
колгоспу «зоря». заарештований 24 квітня 
1938 р. як член к.-р. шкідницької диверсійної 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
14 жовтня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

бенкендоРФ еміль михайлович наро-
дився 1881 р. у с. Новоолександрівка жито-
мирського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Луначарського. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
16 грудня 1937 р. за шпигунство на користь Ні-
меччини та к.-р. діяльність (статті 546, 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 серпня 1961 р.

бенкіс карл карлович народився 1906 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1921—
1928 рр. член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. Майстер ХЕМзу і ХТГз. заарештований 
30 грудня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 15 лютого 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1958 р.

бенЧковська (бенчóковська) етя 
Шмóлівна народилася 1909 р. у м. бєлтахов 
петроковської губ. єврейка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала у Хар-
кові. Робітниця фабрики «Червона нитка». 
заарештована 12 серпня 1937 р. за шпигун-
ство на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито слідчою частиною 
Харківського міськвідділу НКвС 19 вересня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бенЧковський Герш Шмóльович на-
родився1899 р. у м. бєлхатов петроковської 
губ. єврей, з робітників, письмен., позапарт. 
проживав у Харкові. продавець Хархарчо-
торгу. заарештований 14 листопада 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
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від 14 квітня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував на Ко-
лимі. На 1958 р. проживав у Харкові. Реабілі-
тований 6 травня 1958 р.

бенЧУковська етя Шмóлівна, див. 
БЕНЧÊОÂСЬÊА (Бåíчóêîâñüêà) Еòÿ Шìóл³âíà.

беньковський Гвідон Францович на-
родився 1906 р. у с. березівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Кегичів-
ському р-ні Харківської обл. Чорнороб цу-
крозаводу ім. Леніна. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений до Казахстану 
звідки самовільно виїхав до України. заареш-
тований 21 січня 1938 р. за к.-р. діяльність, як 
прибічник фашистської польщі (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 27 березня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 27 липня 1989 р.

беньковський Гнат Францович на-
родився 1910 р. у с. березівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Циглерів-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги до Казахстану, звідки 
самовільно виїхав до України. заарештований 
5 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 січня 1961 р.

беньковський іван Францович на-
родився 1912 р. у с. покостівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Циглерів-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги до Казахстану, звідки 
самовільно виїхав до України. заарештований 
5 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 січня 1961 р.

беньяШ лев ісайович народився 1884 р. 
у м. бердянськ бердянського пов. Таврійської 
губ. єврей, із службовців, освіта середня, по-
запарт., у 1902—1917 рр. член партії «поалей 

Ціон». проживав у Харкові. Учитель СШ 
№ 125. заарештований 24 квітня 1938 р. як 
член антирад. шпигунської сіоністської ор-
ганізації (статті 546 ч. 1, 5410, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 25 березня 1939 р. 
за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР виправданий, а за 
ст. 163 КК УРСР засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ. Термін покарання від-
бував у владивостокському вТТ. Ухвалою 
президії верховної Ради УРСР від 2 липня 
1940 р. від подальшого відбуття покарання 
звільнений, судимість знято.

беняєв амір юмаран народився 1901 р. 
у м. Урмія, персія. Ассирієць, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чистильник взуття артілі «Схід». заарештова-
ний 22 лютого 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

беняк тимофій іванович народився 
1894 р. у с. будзинек Ленчицького пов. Ка-
ліської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник фаб-
рики ім. Тінякова. заарештований 21 жовт-
ня 1937 р. за розвідувальну роботу (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 27 серпня 1957 р.

беР євгенія леонідівна народилася 
1896 р. у м. Лунинець пінський пов. Мінської 
губ. Росіянка, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживала у Харкові. Голов ний 
бухгалтер Харківської деревообробної фабри-
ки. заарештована 14 листопада 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
На засланні перебувала в м. Аральське море 
Кизил-Ординської обл. На 1957 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 26 лютого 1958 р.

беР йосиф соломонович народився 
1900 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. ві-
ленської губ. єврей, з кустарів, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
конструкторського бюро відділу 500 заводу 
№ 183. заарештований 6 жовтня 1937 р. за 
шкідницьку діяльність та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 14 лютого 1938 р. засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням прав на 5 років. Ухвалою спецколегії 
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верховного Суду УРСР від 5 квітня 1938 р. 
вирок скасовано, справу направлено на новий 
розгляд зі стадії судового слідства. Харків-
ським облсудом 7 червня 1938 р. виправданий 
за недоведеності складу злочину.

беР леоïольд Гóставович народився 
1877 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. Німець, з міщан, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Конструктор 
ХЕТзу. заарештований 3 жовтня 1937 р. як 
агент німецької розвідки та за підривну ді-
яльність (статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 25 березня 1958 р.

беРвицька (барвицька) Ганна теофі-
лівна народилася 1892 р. ум. Режиця Режиць-
кого пов. вітебської губ. полька, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Майстер Харківського заводу пластмас. зааре-
штована 15 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
14 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнена з-під варти 20 березня 1939 р.

беРГ володимир емільович народився 
1875 р. у м. Курськ Курської губ. Німець, із 
священнослужителів, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. викладач Харків-
ського технологічного інституту. заарешто-
ваний 5 листопада 1937 р. як агент німецької 
розвідки (статті 546, 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

беРГ олександр євгенович народився 
1898 р. у Києві. єврей, із службовців, освіта 
незакінчена вища. проживав у Харкові. На-
чальник планового відділу тресту «Мобре-
сурс». заарештований 18 жовтня 1937 р. як 
агент німецької розвідки (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Каргопольтабі. Особливою 
нарадою при НКвС СРСР 31 березня 1943 р. 
попередню ухвалу скасовано, справу закрито.

беРГ Фріц міхаельович (михайлович) 
народився 1884 р. на хут. Катеринів Курлянд-
ської губ. Латвієць, з робітників, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1931 р. проживав у Хар-
кові. Контролер відділу техконтролю ХЕМзу. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за шпигун-
ську та диверсійну роботу (статті 546, 549 КК 

УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

беРГеР белла Файвишевна народилася 
1906 р. у міст. Муравці Дубнівського пов. 
волинської губ. єврейка, з робітників, осві-
та вища, позапарт., у 1924—1932 рр. член 
вЛКСМ. проживала в Харкові. Інженер ХТз. 
заарештована 27 вересня 1937 р. за розвід-
увальну діяльність на користь польщі (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 14 квітня 1938 р.

беРГеР евальд авгóстович народився 
1894 р. у с. Людвиківка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Улянівка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях Леніна». Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 17 травня 
1933 р. (статті 548, 5410 КК УСРР) позбавле-
ний волі у концтаборі на 3 роки. Термін по-
карання відбував у забайкальських таборах. 
заарештований 30 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

беРГеР єгор єгорович народився 1892 р. 
у с. журавка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. безпальцеве барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу ім. Челюскінців. заарештований 
3 січня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1964 р.

беРГман Гóстав-карл Георгійович на-
родився 1893 р. у с. Керстенці Хотинського 
пов. бессарабської губ. Німець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Референт тресту «Маслопром». зааре-
штований 5 лютого 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
31 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

беРГман конрад Георгійович народився 
1889 р. у с. висока Гребля подільської губ. 
Німець, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. завідувач магазину 
Харківського обласного кінофототресту. за-
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арештований 5 листопада 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 квітня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі, де й помер [1940 р.]. Реабілітова-
ний 5 серпня 1958 р.

беРГман сергій Германович народився 
1912 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Латвієць, із службовців, осві-
та середня, позапарт., член вЛКСМ. про-
живав у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Інженер паровозного 
депо ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької 
залізниці. заарештований 11 січня 1938 р. 
як член диверсійної шкідницької організації 
(статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
нарадою при НКвС СРСР 21 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 49990 від 30 листопада 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 1 квітня 1938 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 14 червня 1958 р.

беРдиЧівська любов ісаківна народи-
лася 1905 р. у м. балта балтського пов. по-
дільської губ. єврейка, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1925—1927 рр. член вЛКСМ, 
у 1927—1936 рр. член вКп(б). проживала 
у Харкові. Економіст транспортної контори за-
водського харчоторгу. заарештована 28 серпня 
1937 р. як дружина засудженого члена троць-
кістської терористичної організації (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 лютого 1938 р. як член сім’ї зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Темтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 березня 1940 р. строк ув’язнення зниже-
но до 5 років. Реабілітована 21 лютого 1956 р.

беРдиЧівська Фіма яківна народилася 
1910 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврейка, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт., у 1931—1937 рр. член вЛКСМ. 
проживала в Харкові. Інженер-технолог Хар-
ківського металоштампувального заводу № 5. 
заарештована 27 вересня 1937 р. як дружина 
члена антирад. організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 27 грудня 
1937 р. як соціально небезпечний елемент ви-
слана до м. Уфа на 5 років. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 8 березня 1947 р. 
судимість знято. Реабілітована 1 червня 1956 р.

беРдиЧівський борис наóмович на-
родився 1882 р. у с. Нехвороща Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. єврей, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Фотограф. заарештований 4 квітня 1938 р. за 

антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Лозівського р-ну 
24 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

беРдиЧівський овсій оïанасович 
(ішик Піньович) народився 1905(04) р. у с. Ко-
нела Липовецького пов. Київської губ. єврей, 
із службовців, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1929 р. проживав у Харкові. Начальник від-
ділу з боротьби з розкраданням соціалістичної 
власності і спекуляцією УРСМ ХОУ НКвС, 
лейтенант. заарештований 3 травня 1938 р. як 
член антирад. сіоністської шпигунської орга-
нізації (статті 546, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 21 жовтня 
1938 р. (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 січня 1958 р.

беРдник денис Петрович народився 
1880 р. у с. Мартове вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. зміїв змі-
ївського р-ну Харківської обл. безробітний,  
у минулому священик. заарештований 7 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 6 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 грудня 1989 р.

беРеЖний василь Гнатович народився 
1885 р. у с. Озерянка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Мерефа Харків-
ського р-ну Харківської обл. буфетник Мере-
фянського споживтовариства. заарештований 
10 квітня 1938 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 жовтня 1958 р.

беРеЖний василь Григорович народив-
ся 1909 р. на хут. Гвоздів валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Гвоз-
дів Коломацького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Дніпрельстан». заарештований 
22 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Амурзалізничтабі у Хабаровському краї. 
після звільнення з-під варти проживав там 
же, працював у колгоспі ім. Хрущова. Реабілі-
тований 9 квітня 1955 р.

беРеЖний Григорій овксентійович на-
родився 1889 р. у с. Новоселівка валківського 
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пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Коб-
зівка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. К. Маркса. У 1931 р. під 
арештом як антирад. елемент, розкуркуле-
ний і позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 3 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 8 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у в’яттабі в Кайському р-ні 
Кіровської обл. Реабілітований 9 липня 1956 р.

беРеЖний єгор андрійович народився 
1892 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
селівка Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. Робітник Харківського канатного за-
воду № 1 ім. петровського. У 1931 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 10 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 жовтня 1937 р. позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Хабаровському краї, де й помер 
1938 р. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

беРеЖний іван Григорович народився 
1901 р. у міст. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у сел. піски Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Учитель залізничної школи ст. Ізюм північно-
Донецької залізниці. заарештований 13 січня 
1938 р. як член української к.-р. організації та 
за антирад агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Сталінській 
обл. 9 квітня 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
пропаганду винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 22 квітня 1938 р. у [м. Сталіне Ста-
лінської обл.]. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

беРеЖний іван овксентійович народив-
ся 1894 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новосе-
лівка Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Робітник на особливому будівництві НКвС. 
[У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав]. заарештований 25 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (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 4 квітня 1989 р.

беРеЖний іван Павлович народився 
1894 р. у с. залінійне Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-

ва, позапарт. проживав на хут. Мосорів бай-
рак Савинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «паризька комуна». заарештований 
24 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Амуртабі 
в м. Свободний Хабаровського краю. Реабілі-
тований 29 червня 1989 р.

беРеЖний корній Герасимович наро-
дився 1891 р. у с. Миколаїівка валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сніжків валківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «більшовик». У 1925—
1935 рр. позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 22 грудня 1937 р. як організатор 
секти баптистів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 квітня 1988 р.

беРеЖний митрофан дмитрович на-
родився 1893 р. на хут. безруки Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 10 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 15 січня 1939 р. виправданий.

беРеЖний омелян іларіонович наро-
дився 1904 р. у с. великі бучки Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
с. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ст. Сахновщина півд. 
залізниці. заарештований 27 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 18 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 8 років. Реабілітований 
14 грудня 1956 р.

беРеЖний Петро терентійович наро-
дився 1906 р. на хут. Гвоздів валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Гвоз-
дів Коломацького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Дніпрельстан». заарештований 
22 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у бамтабі в м. Свободний Хабаровського 
краю. Справу закрито слідчастиною УНКвС 
по Харківській обл. у липні 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.
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беРеЖний стеïан єгорович народився 
1913 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нова 
водолага Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. Шофер Харківського міськплодовочтор-
гу. заарештований 10 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у пів-
дентабі. Реабілітований 28 березня 1958 р.

беРеЖний стеïан Павлович народив-
ся 1887 р. у с. залиман Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. залиман 
Савинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Сталіна. заарештований 6 листопа-
да 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 10 серпня 
1939 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

беРеЖний Федір матвійович народив-
ся 1892 р. у с. залиман Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. залиман 
Савинського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Іловайськ північно-Донецької залізни-
ці. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
7 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 20 червня 1989 р.

беРеЖний Федір якович народився 
1890 р. у с. борисівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. борисівка 
Липецького р-ну Харківської обл. Коваль за 
наймом у колгоспі «8 березня». У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 8 вересня 1937 р. 
як розкуркулений, за втечу від вислання та 
розкладницьку роботу серед колгоспників 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 20 червня 1989 р.

беРеЖний яків іванович народився 
1898 р. у с. Губарівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач педа-
гогічної частини школи № 57. заарештований 
27 липня 1938 р. як член української антирад. 
націоналістичної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 16 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. вій-
ськовою прокуратурою ХвО 21 червня 1939 р. 

справу повернено на дослідування. заарешто-
ваний 13 липня 1939 р. як член української на-
ціоналістичної повстанської організації (стат-
ті 542, 547, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 січня 1940 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Усольтабі та Ухтіжемта-
бі. звільнений з-під варти 17 вересня 1946 р., 
проживав у с. Феськи Дергачівського р-ну 
Харківської обл. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 24 грудня 1949 р. (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) висланий на поселення 
до Красноярського краю. На 1965 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1957 р.

беРеЗа михайло васильович народився 
1892 р. у с. верен провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. перекіп валківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Молотова. заарешто-
ваний 24 березня 1938 р. як член антирад. 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

беРеЗіна броніслава львівна народи-
лася 1901 р. у м. Кам’янець-подільський 
Кам’янець-подільського пов. подільської 
губ. єврейка, з кустарів, освіта середня, поза-
парт. проживала в Харкові. Реєстратор полі-
клініки № 1. заарештована 21 травня 1938 р. 
як дружина учасника військово-фашистської 
змови (ст. 541 п. «в» КК УРСР і наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито Ов НКвС в/ч 5010 8 грудня 1938 р. 
(статті 197, 198 КпК УРСР).

беРеЗкіна тетяна сергіївна народилася 
1910 р. у воронезькій губ. Росіянка, з дворян, 
освіта середня, позапарт. проживала у Харкові. 
Старший бухгалтер транспортної бази Головпо-
штамту. заарештована 30 червня 1938 р. як член 
фашистської диверсійної організації (статті 546, 
549, 5410, 5411 КК УРСР) і комі сією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл, дата винесення рішення та його 
виконання невідома. Розстріляна у Харкові. 

беРеЗовська марія михайлівна наро-
дилася 1894 р. у м. болхов болховського пов. 
Орловської губ. Росіянка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 11 січня 1938 р. 
як дружина члена антирад. організації правих 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 березня 1938 р. як соціально небез-
печний елемент передана під гласний нагляд 
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органів НКвС за місцем проживання на 2 ро-
ки. Реабілітована 19 лютого 1957 р.

беРеЗовська наталія трохимівна на-
родилася 1888 р. у с. Глухівці бердичівського 
пов. Київської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Медсестра ясел № 1. заарештована 
18 жовтня 1937 р. як дружина зрадника бать-
ківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 квітня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент передана під гласний нагляд органів 
НКвС за містом проживання на 2 роки. Ре-
абілітована 31 жовтня 1989 р.

беРеЗовський Георгій сергійович наро-
дився 1894 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта початкова, у 1930—1937 рр. 
член вКп(б). Начальник відділу постачання 
Державного іподрому. заарештований 17 серп-
ня 1937 р. як член к.-р. організації і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 31 грудня 
1937 р. (статті 548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 10 років тюремного ув’язнення 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією особистого майна. помер 25 квітня 1950 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 листопада 1957 р. 

беРеЗовський микола данилович на-
родився 1890 р. у м. жмеринка вінницького 
пов. подільської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. помічник начальника з матеріально-тех-
нічного забезпечення Харківського військово-
медичного училища. заарештований 24 верес-
ня 1937 р. як член військової офіцерської к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та 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 14 березня 1958 р.

беРеЗовський Петро хомич народив-
ся 1908 р. у с. бугаївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шевчен-
кове перше вовчанського р-ну Харківської 
обл. Конюх радгоспу «профінтерн». У 1931 р. 
розкуркулений. У 1932 р. Харківським облсу-
дом за побиття сільського активіста (ст. 548 
КК УСРР) засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі. звільнений з-під варти в 1934 р. через 
хворобу. заарештований 14 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 22 червня 1989 р.

беРендт яків іванович народився 
1879 р. у кол. Чоло пружанського пов. Грод-

ненської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Олійники Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 30 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

беРент йосиф Фрідріхович народився 
1902 р. у м. бистрич Рівненського пов. волин-
ської губ. Німець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Касир 
пивзаводу № 2. заарештований 17 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
30 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК УРСР).

беРенШтейн (берштейн) лев мироно-
вич народився 1902 р. у Київі. єврей, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Секретар Центрального бюро ЦК Спілки робіт-
ників бурякорадгоспів. заарештований 1 квітня 
1938 р. як член антирад. сіоністської шпигун-
ської терористичної організації (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 лютого 1957 р.

беРест іван Федорович народився 
1884 р. у слоб. Олександрівка-Лозна Старо-
більського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1921 р. проживав у м. полтава полтав-
ської обл. Робітник ст. полтава півд. заліз-
ниці. заарештований 22 січня 1938 р. за шкід-
ницьку діяльність у партійно-масовій роботі 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 27 серпня 
1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 27 серпня 
1938 р. Реабілітований 17 листопада 1956 р.

беРестовий михайло іванович на-
родився 1899 р. у с. Троїцьке Старобіль-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. Слов’янськ Донецької обл. помічник 
завідувача аптеки. заарештований 25 жовтня 
1937 р. за шпигунство на користь Німеччи-
ни та шкідницьку роботу (статті 546, 547 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.
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беРЖановська Пая мойсеївна наро-
дилася 1901 р. у м. Томськ Томської губ. єв-
рейка, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживала в Харкові. Лікар поліклініки № 1. 
заарештована 17 листопада 1937 р. як дружи-
на зрадника батьківщини (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу за-
крито УДб ХОУ НКвС від 31 березня 1938 р. 
через те, що справа не підлягає розгляду осо-
бливої наради при НКвС СРСР. звільнена 
з-під варти 4 квітня 1938 р. Реабілітована 
31 травня 1994 р.

беРЖановський абрам маркович на-
родився 1893 р. у м. Гайсин Гайсинського 
пов. подільської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший бухгалтер Харківської контори 
Держбанку. заарештований 12 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність на корить Японії 
та к.-р. пропаганду (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 8 жовтня 1957 р.

беРЗіна тетяна олексіївна народилася 
1904 р. у Московській губ. Росіянка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заареш тована 
19 листопада 1937 р. як дружина ворога наро-
ду (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. На 1958 р. проживала 
в м. Рошаль Московської обл. Реабілітована 
7 лютого 1958 р.

беРилко Петро олександрович наро-
дився 1892 р. у Харкові. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у сел. зелений Гай Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Машиніст ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсу-
дом півд. залізниці 19 січня 1938 р. засудже-
ний на 6 років позбавлення волі у вТТ з об-
меженням прав на 5 років. після перегляду 
справи верховним Судом СРСР 13 листопада 
1938 р. засуджений на 3 роки позбавлення волі 
у вТТ з обмеженням прав на 5 років. плену-
мом верховного Суду СРСР 28 травня 1939 р. 
попередній вирок скасовано, справу закрито.

беРкін іван іванович народився 1894 р. 
у м. бєлгород бєлгородського пов. Курської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Головний бух-
галтер спортивного товариства «Локомотив» 
півд. залізниці. заарештований 26 березня 

1938 р. як член к.-р. білогвардійської органі-
зації (статті, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 30 серпня 1963 р.

беРкман лев Павлович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. єврей, з тор-
говців, освіта вища, позапарт. Технічний ке-
рівник хімічного заводу півд. залізниці. за-
арештований 24 жовтня 1937 р. за диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 січня 1957 р.

беРкміллеР олександр Фрідріхович на-
родився 1908 р. у с. Язиковка воронезької губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Тавежня Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ста-
ліна. заарештований 1 квітня 1938 р. як член 
к.-р. фашистської організації (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
18 жовтня 1958 р.

беРко андрій іванович народився 1893 р. 
у с. Непокрите Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Непокрите Старосал-
тівського р-ну Харківської обл. Рахівник сіль-
споживтовариства. У 1929 р. розкуркулений. 
У 1931 р. виключений з колгоспу як куркуль. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у волго-
табі в м. Углич Ярославської обл. та Рибінсько-
му вТТ. звільнений з-під варти достроково 
16 квітня 1943 р. через стан здоров’я. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 6 жовтня 
1951 р. судимість знято. На 1950 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1989 р.

беРко Григорій Захарович народився 
1897 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 ім. Тельмана. заарештований 
27 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 11 червня 1989 р.
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беРковська броня соломонівна наро-
дилася 1899 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврейка, з робітників, осві-
та вища, член вКп(б) з 1919 р. проживала 
в Харкові. викладачка університету ім. Арте-
ма. заарештована 16 лютого 1938 р. як дружи-
на члена антирад. організації правих (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 березня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Акмолінському 
відділенні Картабу. На 1953 р. проживала 
в м. Тогучин Тогучинського р-ну Новосибір-
ської обл. Реабілітована 31 березня 1956 р.

беРкУн арон іонович народився 1896 р. 
у м. Маркулешти Сорокського пов. бессараб-
ської губ. єврей, з торговців, освіта початко-
ва, у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Рахівник житлоремонтної контори 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 21 жовтня 1937 р. як член к.-р. троць-
кістської диверсійної організації (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і верховним Судом СРСР 
27 серпня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 
5411 КК УРСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у в’язниці з обмеженням прав 
на 5 років і конфіскацією майна. Термін по-
карання відбував у м. владимир Івановської 
обл., м. Орел Орловської обл., Сольвичегод-
ському вТТ. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

беРкУт олександр Павлович народився 
1894 р. у м. Ромни Роменського пов. полтав-
ської губ. Українець, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт., у 1926—1929 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
машинобудівного заводу ім. Косіора. заареш-
тований 22 квітня 1938 р. як член польської 
шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

беРлаГа Пінхóс якович народився 
1904 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1931 р. проживав у Харкові. 
відповідальний черговий по ХТз. заарешто-
ваний 27 липня 1938 р. як член правотроць-
кістської к.-р. організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 15 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

беРлименко микола Улянович наро-
дився 1895 р. у м. байрамча бессарабської губ. 
Українець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер тру-

дової комуни ім. Дзержинського. заарештова-
ний 25 жовтня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 травня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент висланий до Казахстану 
на 5 років. Судовою колегією з карних справ 
північно-Казахстанського облсуду 16 лютого 
1940 р. (статті 5810 ч. 1, 597 КК РРФСР) засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у вТТ. Реабі-
літований 25 грудня 1959 р. і 31 травня 1958 р.

беРлін Генох маркович народився 
1912 р. у с. жихів Новгород-Сіверського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з міщан, освіта серед-
ня, позапарт., член вЛКСМ з 1930 р. прожи-
вав у Харкові. Інструктор редакції газети «Ко-
мінтернівець». заарештований 6 квітня 1938 р. 
як член к.-р. терористичної шпигунської орга-
нізації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
17 червня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

беРловський дмитро андрійович на-
родився 1889 р. у с. Шарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач робітфаку ХАДІ та машино-
будівного інституту технічного навчання. за-
арештований 16 червня 1938 р. за шкідницьку 
діяльність (статті 547, 549 КК УРСР), справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
16 січня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

беРловський Федір дорофійович на-
родився 1881 р. у с. Черемушна валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Лю-
ботин Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник цегельного заводу Люботинського 
садокомбінату. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 25 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

беРлянд йосиф володимирович на-
родився 1906 р. у Києві. єврей, з міщан, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 1 жовтня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської органі-
зації, за шкідництво та диверсійну роботу 
(статті 549, 5410 ч. 1, ,5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 листо-
пада 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 546, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 вересня 1956 р.

беРман нóхим Шмóльович народився 
1903 р. у м. Сороки Сорокського пов. бессараб-
ської губ. єврей, із службовців, освіта неповна 
середня, у 1932—1937 рр. член вКп(б). прожи-
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вав у Харкові. Обліковець Харківської книж-
кової фабрики ім. петровського. заарештова-
ний 28 вересня 1937 р. за шпигунську роботу 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Локчимтабі. Реабілітований 5 квітня 1989 р.

беРнадський владислав іванович на-
родився 1884 р. у м. желехов Седлецької губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. пенсіонер. зааре-
штований 18 листопада 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

беРнатовиЧ броніслав ксаверійович 
народився 1878 р. у с. пяски Ковенської губ. 
Литовець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Касир Торгпромфонду. 
заарештований 10 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

беРнатовиЧ текля михайлівна наро-
дилася 1885 р. у с. пяски Ковенської губ. 
полька, із селян, письмен., позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. заареш-
тована 20 листопада 1937 р. як дружина за-
судженого за шпигунство (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 травня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент 
вислана до Казахстану на 5 років. На засланні 
проживала на ст. Сирдар’я Азійської заліз-
ниці. працювала в радгоспі «пахта-Арал». 
Реабілітована 6 жовтня 1959 р.

беРнацький євген сергійович наро-
дився 1898 р. у м. петроков петроковської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав ум. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник ІпРзу. зааре-
штований 13 січня 1938 р. як член польської 
шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 вересня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 22 вересня 1938 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 26 травня 1959 р.

беРнацький ян карлович народив-
ся 1895 р. у с. Острів Київської губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-

живав у с. піски зміївського р-ну Харківської 
обл. Робітник пісківської паперової фабрики. 
заарештований 24 квітня 1938 р. за шпи-
гунство та антирад. агітацію (статті 546, 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1956 р.

беРніс ян йосифович народився 1894 р. 
у Ліфляндській губ. Латвієць, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1918—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Електро-
монтер торговельно-виробничого відділу ХОУ 
НКвС. заарештований 11 лютого 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної шпигунської ди-
версійної організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

беРнШтейн борис вольфович наро-
дився 1906 р. у м. Крути балтського пов. 
подільської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач Харківського текстильного інституту. 
заарештований 24 квітня 1938 р. як член 
антирад. шпигунської сіоністської організації 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 травня 1989 р.

беРнШтейн савелій наóмович наро-
дився 1915 р. у м. Катеринослав Катеринос-
лавської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт., у 1932—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Літературний 
співробітник редакції газети «Ленінська змі-
на». заарештований 16 жовтня 1937 р. як член 
антирад. троцькістської терористичної моло-
діжної організації (статті 5411, 548 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 пів-
нічсхідтабі. звільнений з-під варти 20 вересня 
1946 р. Реабілітований 27 липня 1956 р.

беРсон софія соломонівна народилася 
1903 р. у м. Дубровно Горецького пов. Моги-
льовської губ. єврейка, із службовців, освіта 
неповна середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Друкарка 2-го відділу штабу ХвО. за-
арештована 8 жовтня 1937 р. як дружина учас-
ника військової фашистської змови (ст. 541 
п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 грудня 1937 р. як 
член сім’ї зрадника батьківщини позбавлена 
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волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Картабі в м. Акмолінськ Акмолін-
ської обл. Реабілітована 4 травня 1955 р.

беРЧанська Раїса давидівна народила-
ся 1892 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 14 груд-
ня 1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 січня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Реабілітована 9 серпня1957 р.

беРЧанський сергій львович наро-
дився 1889 р. у м. Сімферополь Сімферо-
польського пов. Таврійської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник проектного відділу Ха-
ренерго. У 1930 р. під слідством ДпУ УСРР як 
член шкідницької організації та за диверсійну 
роботу (ст. 549 КК УСРР). заарештований 
23 серпня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
шкідницької диверсійної організації (стат-
ті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 10 грудня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 10 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 18 березня 1958 р.

беРЧенко іван Гордійович народився 
1897 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Непо-
крите Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Сороківка» № 6. 
У 1930—1931 рр. під слідством Харківського 
оперсектора ДпУ за участь у роззброєнні за-
гонів червоноармійців у 1918 р. (ст. 541 КК 
УСРР). заарештований 26 листопада 1937 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у вильвенському табпункті Усольтабу. 
Реабілітований 7 червня 1989 р.

беРЧенко михайло іванович народився 
1880 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Сторож артілі 
«праця інвалідів». У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 25 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Кемерово Новосибірської обл. Реабіліто-
ваний 24 жовтня 1989 р.

беРШанський василь ілліч народився 
1898 р. у с. вільшани Харківського пов. Харків-

ської губ. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт., до 1937 р. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. заступник начальника вагонної дільниці 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
25 січня 1938 р. як член к.-р. шкідницької ор-
ганізації (ст. 547 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 8 років. помер 16 травня 1948 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 березня 1958 р.

беРШтейн лев миронович, див. БЕ-
ÐЕНШТЕЙН (Бåðшòåйí) Лåâ Ìèðîíîâèч.

беРШтРайЗеР Рейнгольд Рейнгольдо-
вич народився 1904 р. у с. Тумар-брачки жи-
томирського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гракове Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу ім. Сталіна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. за к.-р. розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

бесєдін Феодосій оïанасович народив-
ся 1897 р. у м. Таганаш Таврійської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Начальник відді-
лу служби руху Управління півд. залізниці. 
заарештований 29 березня 1938 р. як член 
антирад. правотроцькістської шкідницької 
організації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особ ливої наради при НКвС СРСР 
від 4 серпня 1938 р. за к.-р. троцькістську ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував у бухті Нагаєва, 
м. Магадан Хабаровського краю. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 20 трав-
ня 1950 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
висланий на поселення до Красноярського 
краю. На поселенні відбував у с. бобровка 
Козачинського р-ну Красноярського краю. 
Реабілітований 7 травня 1955 р.

бесіда василь семенович народився 
1881 р. у с. Нова Астрахань Старобільського 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Швейцар [будинку № 39 по 
вул. знаменській]. заарештований 11 квітня 
1938 р. як член антирад. церковної фашист-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.
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беслеР адольф матвійович, див. БЕС-
СЛЕÐ (Бåñлåð) Аäîлüф Ìàòâ³йîâèч.

бессаРаб євдокія юріївна народилася 
1901 р. у с. Ленківці-Горщина бессарабської 
губ. Українка, із селян, освіта вища, позапарт., 
у минулому член комуністичної партії Румунії. 
проживала в Харкові. Учителька СШ № 133. 
заарештована 28 вересня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність на користь Румунії (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 травня 1938 р. позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбувала в північзалізничтабі в м. Ухта Комі 
АРСР. На 1956 р. проживала в м. Караганда 
Казахської РСР. Реабілітована 16 квітня 1957 р.

бессаРаб лаврентій Пилиïович наро-
дився 1897 р. у с. Лепесівка Кременецького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. Мала 
Данилівка Дергачівського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. заарештований 27 берез-
ня 1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 жовтня 1938 р. за 
шпигунство позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував в Усольтабі. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

бессаРаб яків іванович народився 
1899 р. у с. пиратин провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1919—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у м. п’ятигорськ Ор-
джонікідзевського краю. Економіст Крайового 
тресту приміських господарств. заарештова-
ний 20 серпня 1937 р. за к.-р. фашистську 
терористичну діяльність (статті 588, 5811 КК 
РРФСР), для подальшого слідства направле-
ний до Харкові в розпорядження УДб ХОУ 
НКвС і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 13 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

бесслеР (беслер) адольф матвійович 
народився 1889 р. у с. Тотмань євпаторій-
ського пов. Таврійської губ. Німець, з по-
міщиків, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер управління 
будинками тресту «Донбасважбуд». заарешто-
ваний 21 червня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 17 листопада 
1939 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував у Івдельтабі. На 
1957 р. проживав у с. більшоріччя Омської 
обл. Реабілітований 12 серпня 1958 р.

бестУЖев олексій Романович народив-
ся 1906 р. у с. владимирівка Курської губ. Ро-

сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1933 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інструктор зі стрілецького спор-
ту заводу № 183. заарештований 28 липня 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
в Тсоавіахімі (статті 542, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито Ов НКвС ХвО 4 квітня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

бехлеР хаїм лейбович народився 1901 р. 
у м. Турек Турекського пов. Каліської губ. 
Українець, з кустарів, освіта середня, поза-
парт., у 1922—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Експедитор їдальні № 3 тресту їда-
лень Ленінського р-ну. заарештований 27 ве-
ресня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1957 р.

беховець дмитро іванович народився 
1889 р. у с. Крива Лука Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. завуч 
робітничо-технічної школи. заарештований 
26 травня 1938 р. як член української націона-
лістичної повстанської організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 17 жовтня 1939 р. за 
належність до антирад. націоналістичної ор-
ганізації термін попереднього ув’язнення за-
рахований як строк покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 29 березня 1989 р.

бехтеР Герберт стеïанович народився 
1899 р. у с. Дерманка заславського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. багата Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. постишева. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
як прибічник фашистської Німеччини, за ан-
тидержавну та антирад. діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

бец михайло дем’янович народився 
1894 р. на хут. Сухини богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. пекар 
богодухівського міського споживтовариства. 
заарештований 20 жовтня 1937 р. за зв’язки 
з жандармерією в минулому, службу в дені-
кінській варті (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
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20 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 листопада 1959 р.

бецель максим тимофійович народив-
ся 1896 р. у с. завишня Сокальського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1923—1924 рр. член УКп, у 1924—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Експедитор Харківського облфотокінотресту. 
заарештований 18 квітня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 січня 1959 р.

беЧко олександр овсійович народився 
1878 р. у м. павлоград павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Машиніст ст. Харків-Сорт. півд. за-
лізниці. заарештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 4 травня 1938 р. засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 15 березня 1994 р.

бєГУнов василь іванович народився 
1888 р. у с. Тернова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Тернова Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
Харківським окрсудом у 1930 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі та 5 років вислання. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 2 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 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 14 травня 1960 р.

бєлевцов Федір іванович народився 
1887 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер Харків-
ської МТМ. заарештований 29 березня 1938 р. 
як член к.-р. білогвардійської бойової організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 
1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

бєлєнький яків юхимович народився 
1906 р. у с. Мартиновка Могильовської губ. 
єврей, з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
у 1929—1937 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Інструктор політвідділу півд. залізниці. за-
арештований 8 серпня 1937 р. як член к.-р. те-

рористичної організації (статті 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 5 грудня 1937 р. (статті 548, 
5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 вересня 1957 р.

бєлих олексій Павлович народився 
1888 р. у с. бєловське белгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Олексіївка Дергачів-
ського р-ну Харківської обл. Робітник хар-
ківської ДЕС № 3. заарештований 21 квітня 
1938 р. за к.-р. розмови у нетверезому стані 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуна-
лом ХвО 16 вересня 1938 р. (статті 548 через 
ст. 17 з санкції ст. 542 КК УРСР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 3 роки і конфіскацією майна. 
Термін покарання відбував в Івдельтабі. Реа-
білітований 30 жовтня 1992 р.

бєлінський михайло Григорович на-
родився 1894 р. у м. Стрий Стрийського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Австрієць, з робітників, неписьмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХпРз. заарештований 12 лютого 1938 р. за 
к.-р. фашистську пропаганду, поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

бєлкін веніамін семенович народився 
1911 р. у варшаві. єврей, із службовців, осві-
та вища, позапарт., член вЛКСМ. Служив 
у м. Охтирка Охтирського р-ну. Харківської 
обл. Курсант 68-го стріл. полку. заарештова-
ний 4 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом ХвО 17 грудня 1937 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 5 квітня 1938 р. 
вирок скасовано, справу закрито.

бєлкін Григорій миколайович народив-
ся 1897 р. у с. Мала Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. піски Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Телеграфіст Ізюмського відділку зв’язку. 
заарештований 15 лютого 1938 р. як член ан-
тирад. організації, що готувала збройне пов-
стання (статті 542, 5411 КК УРСР), справу за-
крито Ізюмським Рв НКвС 24 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бєлкін ієремія мендельович народився 
1891 р. у м. прилуки прилуцького пов. пол-
тавської губ. єврей, з торговців, освіта серед-
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ня, позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
комерційно-фінансового відділу тресту при-
міських радгоспів. заарештований 20 квітня 
1938 р. як член антирад. терористичної вій-
ськово-есерівської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 16 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бєлкін яків дмитрович народився 
1894 р. у с. Толкачовка Льговського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. На 1934 р. проживав у м. Омськ 
західно-Сибірського краю. Інженер Омської 
залізниці. заарештований 16 грудня 1930 р. за 
ст. 5810 КК РСФРР і ухвалою особливої трійки 
при пересильному пункті ОДпУ західно-Си-
бірського краю від 18 травня 1931 р. позбавле-
ний волі у концтаборі на 3 роки. після звіль-
нення з-під варти направлений на роботу на 
півд. залізницю. проживав у Харкові. Інже-
нер механічних майстерень вантажної служби 
Управління півд. залізниці. заарештований 
5 квітня 1938 р. за шпигунство на користь 
Японії (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 17 грудня 
1939 р. як соціально небезпечний елемент 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабілі-
тований 4 квітня 1991 р. і 4 травня 1989 р.

бєлкінд-кейданський михайло 
миколайович народився 1876 р. у с. Михайлів-
ка єлисаветградського пов. Херсонської губ. 
єврей, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Літературний редактор 
і перекладач Державного медичного видавни-
цтва. заарештований 24 листопада 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР [29 грудня 1937 р.] (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

бєлов дмитро олексійович народився 
1896 р. у с. Гагаріно Тамбовської губ. Росія-
нин, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Агроном-інспектор Харківського облас-
ного управління народногосподарського об-
ліку. заарештований 8 лютого 1938 р. як член 
підпільної антирад. організації соціалістів-ре-
волюціонерів (статті 548, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
29 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бєлов максим никандрович (никоно-
рович) народився 1897 р. у с. Холмова юх-
новського пов. Смоленської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, у 1930—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. боєпостачаль-
ник клубу ворошиловських стрільців. зааре-

штований 20 жовтня 1937 р. за участь в анти-
рад. військовій фашистській змові (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 7 січня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 8 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 25 березня 1958 р. 

бєлов стеïан іванович народився 
1888 р. у с. Кириково Макар’євського пов. 
Нижегородської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Ленін-
граді. Робітник заводу ім. Кулакова. зааре-
штований 16 березня 1938 р. Ізюмським Рв 
НКвС під час відрядження до ІзОСу за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 21 серпня 1938 р. за-
суджений до 7 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Ухвалою вер-
ховного Суду УРСР від 22 жовтня 1938 р. 
вирок суду скасовано, справу передано на 
дослідування. Справу закрито Харківською 
облпрокуратурою 25 листопада 1939 р. і Ізюм-
ським Рв НКвС 14 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2  
КпК УРСР), зі звільненням з-під варти.

бєлова єфросинія Порфирівна народила-
ся 1894 р. у с. Горбачі Смоленської губ. Росі-
янка, із селян, неписьмен., позапарт. прожи-
вала у Харкові. Домогосподарка. заарештована 
26 жовтня 1937 р. як дружина зрадника бать-
ківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 бе-
резня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала у Картабі. після 
звільнення з-під варти працювала за наймом 
у с. Долинка Карагандинської обл. померла 
у лютому 1943 р. Реабілітована 1 квітня 1958 р.

бєловощиков аркадій миколайович 
народився 1895 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Шофер комуни ім. Дзер-
жинського. заарештований 4 червня 1938 р. 
як член антирад. повстанської організації та 
за шпигунство (статті 546, 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 вересня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 25 квітня 1989 р.

бєлоГлаЗов дмитро тимофійович на-
родився 1891 р. у с. баланда Аткарського пов. 
Саратовської губ. Росіянин, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. заступник начальника відділу служби 
руху Управління півд. залізниці. заарештова-
ний 29 квітня 1938 р. як член антирад. органі-
зації та за шкідницьку шпигунську діяльність 
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(статті 541 п. «а», 547, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 вересня 1956 р.

бєлоГоРський борис іванович наро-
дився 1896 р. у с. Шпилівка Сумського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Москві. Старший економіст плановго від-
ділу всесоюзного НДІ мінеральної сировини. 
заарештований 11 жовтня 1938 р. як член 
антирад. організації та за шпигунство на ко-
ристь Німеччини (статті 581 п. «а», 588, 5811 
КК РРФСР), у січні 1939 р. для подальшого 
слідства етапований до Харкова в розпоря-
дження ДТв ГУДб НКвС півд. залізни-
ці. військовим трибуналом ХвО 19 квітня 
1939 р. (статті 546, 547 через ст. 17, 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією майна. Розстріляний 1939 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 червня 1957 р.

бєлоГУРов олексій михайлович на-
родився 1894 р. у м. Старий Оскіл Старо-
оскільського пов. Курської губ. Росіянин, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач Українського інститу-
ту вдосконалення лікарів. заарештований 
3 серпня 1938 р. за участь у антирад. військо-
во-фашистській змові (статті 541 п. «б», 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
13 жовтня 1939 р. виправданий, звільнений 
з-під варти в залі суду.

бєлоЗеРьов ілля йосиïович народився 
1882 р. на хут. братолюбов воронезької губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1931—1934 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Машиніст ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 14 січня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 березня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 травня 1958 р.

бєлоЗьоРов андріян іванович наро-
дився 1909 р. у с. Малі проходи Харківського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Харківської облконтори «Головконсерва». 
У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. в адмі-
ністративному порядку висланий на Урал на 
3 роки. У 1932 р. із заслання втік. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. як куркуль, що ви-
сланий на північ, звідки втік (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківської обл. від 5 грудня 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 78 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. На 1977 р. проживав 

у с. Малі проходи Дергачівського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 20 червня 1989 р.

бєлоЗьоРов Федір андрійович наро-
дився 1887 р. у с. Малі проходи Харківського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен, позапарт. проживав у Харкові. без пев-
них занять. У 1931 р. розкуркулений, висла-
ний на Урал. У 1937 р. повернувся із заслан-
ня. Дата і причина арешту невідомі. Ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 22 вересня 1937 р. (ст. 33 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбував у буртабі, де й помер 26 квіт-
ня 1941 р. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

бєлоконь Федір андрійович народився 
1900 р. у с. Грушивець Хотинського пов. бесса-
рабської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Інструктор 
лінійної контори буфетів півд. залізниці. заа-
рештований 22 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 14 квіт-
ня 1938 р. термін поперед нього ув’язнення 
зараховано як строк покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 26 липня 1989 р.

бєлокоПитов микола олександрович 
народився 1903 р. у м. Феодосія Феодосій-
ського пов. Таврійської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1930—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Голова 
Червонозаводської райради Тсоавіахіму. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. за участь 
у військовій фашистській змові (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 7 січня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 8 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 11 лютого 1958 р.

бєлоУсов василь іванович народився 
1895 р. у с. волоконськ Суджанського пов. 
Курської губ. Росіянин, з торговців, пись-
мен., позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сторож 
Куп’янської пошти. заарештований 6 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію, вихваляння троцькіс-
тів та царського ладу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

бєлУШ адольф михайлович народився 
1887 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. поляк, з дворян, освіта початкова, поза-
парт., у 1917—1930 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Старший товарознавець Хар-
ківської контори Мособлзаготплодовочу. за-
арештований 21 червня 1938 р. за шпигунську 
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діяльність на користь Німеччини (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 квітня 1989 р.

бєльська цицилія Григорівна народи-
лася 1909 р. у м. полтава полтавської губ. 
єврейка, із службовців, освіта початкова, поза-
парт., у 1930—1937 рр. член вЛКСМ. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
24 жовтня 1937 р. як дружина члена к.-р. троць-
кістської організації Мальцура О. Т., справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 13 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) звільнена з-під варти 17 лютого 1938 р.

бєльський ілля никодимович народив-
ся 1909 р. у м. Катеринослав Катеринослав-
ської губ. поляк, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у минулому кандидат у члени 
вКп(б). проживав у м. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Майстер Мерефян-
ського склозаводу. заарештований 16 квітня 
1938 р. за шпигунську диверсійну діяльність 
на користь іноземної держави (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

бєльський костянтин михайлович на-
родився 1907 р. на ст. Кулимська у бесса-
рабській губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у м. полтава полтав-
ської обл. помічник начальника політвідділу 
ст. полтава півд. залізниці. заарештований 
20 січня 1938 р. як член к.-р. терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
27 серпня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 
5411 КК УРСР) засуджений до 12 років тю-
ремного ув’язнення з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією особистого майна. по-
мер у місці ув’язнення, місце і дата невідомі. 
Реабілітований 17 листопада 1956 р.

бєляєв кіндрат Феодосійович народив-
ся 1900 р. у с. вірьовкине зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ІпРзу. заарештований 
15 січня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по До-
нецькій обл. 9 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Дата та місце розстрілу невідомі. 
Реабілітований 4 березня 1958 р.

бєсов Федот євдокимович народився 
1898 р. у с. борки Суджанського пов. Курської 

губ. Росіянин, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Гідролог управ-
ління Гідробуду. заарештований 19 квітня 
1938 р. як колишній білогвардійський офіцер, 
за к.-р. шпигунську діяльність на користь 
іноземної держави (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 
КК УРСР), у важкому стані переведений до 
Українського психоневрологічного інституту, 
де й помер 13 травня 1938 р. Справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 25 травня 1938 р. (ст. 4 п. «а» 
КпК УРСР). Реабілітований 30 грудня 1957 р.

бЖикян арóтюн Павлович народився 
1889 р. у м. Карс Карської обл. вірмен, із 
службовців, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Декан факультету французької 
мови Харківського інституту іноземних мов. 
заарештований 6 лютого 1938 р. за к.-р. діяль-
ність (статті 546, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 21 жовт ня 
1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1958 р.

бЖикян Поліктос Павлович народився 
1892 р. у м. Карс Карської обл. вірмен, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Учитель вірменської школи № 29. 
заарештований 5 лютого 1938 р. за к.-р. на-
ціоналістичну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 12 червня 1956 р.

бЖУстовський хіл Генахович (хіль 
Генохович) народився 1895 р. у м. Лодзь Ло-
дзинського пов. петроковської губ. єврей, 
з кустарів, письмен., позапарт.  у 1910—1920 рр.  
член «поалей Ціон». проживав у Харкові. 
Робітник Союзтекстильшвейторгу. заарешто-
ваний 25 серпня 1938 р. за розвідувальну та 
антирад. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 жовтня 1938 р. (ст. 546 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 2 червня 1989 р.

биков василь Петрович народився 
1914 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, позапарт. Служив у м. Се-
вастополь Кримської АРСР. Курсант Се-
вастопольського училища зенітної артилерії. 
заарештований 2 грудня 1937 р. за профа-
шистську агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 25 березня 1938 р. 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Ухвалою військової колегії 
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верхов ного Суду СРСР від 17 травня 1938 р. 
вирок скасовано, справу закрито. звільнений 
з-під варти 13 червня 1938 р.

биков Георгій олександрович народився 
1894 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. заступ-
ник завідувача бази «Шкірпромспілка». за-
арештований 20 липня 1938 р. за к.-р. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
31 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

биков дем’ян Петрович народився 
1892 р. у с. борова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. борова зміївського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1930 р. розкуркулений. У 1930—1936 рр. по-
збавлений виборчих прав. У 1931 р. під слід-
ством ДпУ УСРР за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР). заарештований 24 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 квітня 1989 р.

биков Роман олександрович народився 
1897 р. на хут. Шопенка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Орлиноярський 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний колос». У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 15 листопада 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 14 червня 1989 р.

биков стеïан Гнатович народився 
1900 р. у с. Ясениця-Сільна Дрогобицького 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. ворошилове 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. за-
відувач та бібліотекар ворошилівського клубу. 
заарештований 3 вересня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність та к.-р. агітацію (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
15 серпня 1989 р.

биков тимофій тимофійович народився 
1909 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. Робітник ст. Осно-

ва півд. залізниці. заарештований 17 січня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), а 2 серпня 1938 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд. Справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 10 ве-
ресня 1938 р. (статті 4 п. «д», 159 КпК УРСР).

биков яків олександрович народився 
1893 р. на хут. Шопенка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Андріївка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського заводу № 183. заарештований 
12 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 листопада 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. 
Розстріляний 14 грудня 1937 р. Реабілітова-
ний 24 жовтня 1964 р.

биковець михайло миколайович наро-
дився 1894 р. у с. бірки зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач бюро 
Харківського обласного літературного фонду 
Спілки письменників. заарештований 24 серп-
ня 1937 р. як агент іноземної розвідки і етапо-
ваний до Києва в розпорядження УДб НКвС 
УРСР для подальшого слідства. військовою 
колегією верховного Суду СРСР 23 жовтня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу. Розстріляний 24 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 28 грудня 1992 р.

биковська лариса олексіївна народи-
лася 1902 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Росіянка, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Учителька СШ № 3. заарештована 13 жовтня 
1937 р. як дружина ворога народу (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 17 лютого 1938 р.

биковський (авгóст іванович, див. 
БИЧÊОÂСЬÊИЙ (Бèêîâñüêèй) Аâгóñò ²âàíîâèч.

биковський олексій Гнатович наро-
дився 1902 р. у с. пізняки Лохвицького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, у 1921—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Агроном Харківської об-
ласної с.-г. дослідної станції. заарештований 
13 жовтня 1937 р. як член антирад. україн-
ської націоналістичної терористичної органі-
зації (статті 5411, 548 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 24 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 листопада 1957 р.

бикодоРов (бикодиров) Федір іва-
нович народився 1896 р. у м. Новочеркаськ 
Черкаського окр. області війська Донського. 
Росіянин, із службовців, освіта середня, поза-
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парт. проживав у Харкові. виконроб коопе-
ративу «Трикотаж». заарештований 23 лютого 
1938 р. за участь у білогвардійському підпіллі 
та антирад. агітацію (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 5410 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 11 грудня 1959 р.

билінський богдан Ромóальдович на-
родився 1882 р. у м. вільно віленської губ. 
Українець, із службовців, освіта вища, поза-
парт., у 1916 і 1917 рр. член Трудової соціаліс-
тичної партії. проживав у Харкові. Економіст 
обласної радгоспно-цукрової секції спожив-
кооперації. заарештований 30 січня 1938 р. за 
к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 липня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 10 вересня 1938 р.

биньковський дмитро стеïанович 
народився 1915 р. у с. броники волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Новогригорівка за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний Донбас». У 1936 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 28 грудня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної органі-
зації молоді (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито зачепилівським Рв НКвС 
23 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 28 квітня 1939 р.

биРка Пилиï Павлович народився 
1901 р. у с. Караван валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1930—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Караван Старовірівського р-ну 
Харківської обл. Голова колгоспу «Серп і мо-
лот». заарештований 2 липня 1938 р. як член 
антирад. есерівської організації (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР), справу закрито проку-
ратурою Харківської обл. 13 лютого 1939 р. за 
відсутності доказів.

бислюк марія андріянівна народилася 
1909 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Домо-
господарка. заарештована 2 листопада 1937 р. 
як дружина зрадника батьківщини (ст. 541 
п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 11 лютого 1938 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбувала в Темтабі, у сел. Сегежа, Карелія, та 
в Акмолінському відділенні Картабу. звільне-
на з-під варти в 1946 р. На 1957 р. проживала 

в м. балаклія Харківської обл. Реабілітована 
19 березня 1957 р.

бистРицький дмитро дмитрович на-
родився 1882 р. у с. пупки Шуйського пов. 
владимирської губ. Росіянин, із священно-
служителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Лікар студентської поліклініки № 9 
і Харківського інституту ортопедії та трав-
матології. заарештований 1 жовтня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
22 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00439 від 25 липня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 квітня 1957 р.

бистРицький мар’ян йосифович на-
родився 1905 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. вінниця вінницької обл. Робітник 
держмлина № 15. У 1935 р. році в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 4 листопада 
1937 р. за втечу з місця поселення у вільху-
ватському р-ні Харківської обл., проживання 
в забороненій місцевості (статті 7, 78 ч. 4 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 серпня 1959 р.

бистРицький стах (станіслав) Федо-
рович народився 1898 р. у с. підлісний Олек-
синець проскурівського пов. подільської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. Хижняки вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Чу-
баря. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 20 листопада 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 5 серпня 1969 р.

бистРієвський антон іванович наро-
дився 1879 р. у с. перекоринці вінницького 
пов. подільської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у велико-
бурлуцькому р-ні Харківської обл. Сторож 
радгоспу «Червона хвиля». У 1929 р. роз-
куркулений. в адміністративному порядку як 
соціально небезпечний переселений до Хар-
ківської обл. заарештований 9 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

бистРова-щеРбакова Галина Фе-
дорівна народилася 1918 р. у с. Чутове пол-
тавського пов. полтавської губ. Українка, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1930—1931 рр. член вЛКСМ. проживала 
в Харкові. Робітниця друкарні ім. Фрунзе. 
заарештована 9 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого ворога народу (ст. 541 п. «в» КК 
УРСР), справу закрито УДб НКвС УРСР) 
22 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

битоЧкін євген борисович народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. під-
рядчик авторемонтного заводу «Харківтранс». 
заарештований 20 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної повстанської організа-
ції (статті 542, 5411 КК УРСР), справу закри-
то прокуратурою Харківської обл. 27 липня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 23 серпня 1939 р.

биховцева марія Григорівна народила-
ся 1908 р. у м. Новгород-Сіверський Чернігів-
ської губ. Українка, з робітників, освіта вища, 
позапарт. проживала в Харкові. Молодший 
науковий співробітник Харківського інститу-
ту землеробства. заарештованою не була, під 
слідством УДб ХОУ НКвС з 28 серпня 1937 р. 
як дружина зрадника батьківщини (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 2 жовтня 1937 р. позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбува-
ла в Сибтабі. звільнена з-під варти 20 груд-
ня 1945 р. Реабілітована 20 грудня 1957 р.

бицУля Прокоïій кирилович народився 
1900 р. у с. Минківка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кобзарівка 
валківського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1924 р. позбавлений виборчих 
прав. У 1931 р. розкуркулений, висланий до 
північного краю. під час перебування на за-
сланні засуджений за к.-р. агітацію, у 1933 р. 
із заслання втік. заарештований 6 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 17 вересня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував на ст. біракан Далекосхідної залізни-
ці. Реабілітований 21 червня 1989 р.

биЧинський еміль едóардович наро-
дився 1907 р. у кол. єлизавет Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Семенівка Шевченківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за антирад. 

агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 17 квітня 1989 р.

биЧко олексій михайлович народився 
1893 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Трансзв’язок». У 1929 р. 
конфiскований млин; позбавлений виборчих 
прав. заарештований 1 жовтня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою трійки при УНКвС по Курській обл. від 
2 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Са-
мартабі в м. Куйбишев Куйбишевської обл. 
постановою відділу вТК УНКвС по Курській 
обл. від 29 грудня 1939 р. ухвалу трійки скасо-
вано, термін покарання скорочений до фак-
тично відбутого. звільнений з-під варти 26 бе-
резня 1940 р. Реабілітований 14 серпня 1989 р.

биЧко Федір Павлович народився 1903 р. 
у с. Миколаївка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Копанки заче-
пилівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
6 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 жовтня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 29 березня 1989 р.

биЧков демид Гнатович народився 
1880 р. у с. зарожне зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. зарожне Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 7 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

биЧков іван тимофійович народився 
1914 р. у с. Терськ Томського пов. Томської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Студент ХДУ. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбув у Са-
мартабі. Реабілітований 25 січня 1963 р.

биЧков Павло іванович народився 
1888 р. у с. Шебекіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник біологічної станції. заарештований 
26 листопада 1938 р. як член к.-р. повстан-
ської організації (статті 549, 5411 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 9 лютого 1939 р. за 
ст. 5411 КК УРСР виправданий, а за ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР засуджений до 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 21 грудня 1992 р.

биЧков Петро іванович народився 
1890 р. на хут. Решетилівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. вовчанськ 
вовчанського р-ну Харківської обл. закупі-
вельник Союзшкіри. заарештований 14 люто-
го 1938 р. за службу в білій армії, як реемігрант, 
за ворожі настрої та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 серпня 1961 р.

биЧков Петро іванович народився 
1889 р. у м. бахмут бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1917 р. про-
живав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. Голова правління артілі «пра-
цівник». заарештований 19 липня 1938 р. як 
член повстанської к.-р. організації (статті 541 
п. «а», 542, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 22 березня 1939 р. виправданий.

биЧковська єва альбертівна, див. 
БÓЧÊОÂСЬÊА (Бèчêîâñüêà) Єâà Алüáåðò³âíà.

биЧковський (биковський) авгóст 
іванович народився 1891[93] р. у с. пашиці 
Лідського пов. віленської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Ржавчик Олексіївського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Леніна. заарештований 
10 лютого 1938 р. за антирад. агітацію, шпигун-
ство на користь польщі (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 червня 1965 р.

биЧок яків олексійович народився 
1884 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, осві-
та середня, позапарт. проживав у м. бого-
духів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Учитель СШ № 1. заарештований 3 березня 
1938 р. за антирад. настрої (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 21 листопада 1958 р.

биШкинський семен андріянович на-
родився 1894 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. Експедитор  
Ізюмського відділку Рудметалоторгу. У 1931 р. 
під слідством Ізюмського Рв ДпУ за к.-р. ді-
яльність. До 1936 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 21 квітня 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної повстанської організації та за 
к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 9 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1958 р.

біатов ілля дмитрович народився 
1901 р. у с. Мангуш Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Грек, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник охорони радгоспу «бірки». зааре-
штований 30 грудня 1937 р. за к.-р. розвіду-
вальну діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований [27] квітня 1962 р.

бібанов костянтин миколайович на-
родився 1905 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1927—1934 рр. член вЛКСМ. Конструк-
тор заводу № 193. заарештований 27 травня 
1938 р. за шпигунство та антирад. агітацію 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 14 люто-
го 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бібеРдоРФ Рейнгард ернстович народив-
ся 1894 р. у с. Дерманка заславського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. велика Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. постишева. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. 
як член к.-р. організації (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

бібік мойсей Панфілович народив-
ся 1894 р. у с. Кобзівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Красне Кегичівського р-ну Харківської 
обл. завідуючий молочарнею радгоспу «Ке-
гичівка». заарештований 3 березня 1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної повстанської 
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організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито Кегичівським Рв НКвС 31 травня 
1939 р. за недостатності фактів для суду зі 
звільненням з-під варти.

бібРіх евальд юліóсович народився 
1902 р. у с. Стара буда житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. бри-
гадир ливарного цеху ХТз. заарештований 
4 лютого 1938 р. як агент німецької розвідки 
та за фашистську діяльність (статті 546, 5410 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 22 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

біГУнов юхим єгорович народився 
1887 р. у с. Тернова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Двір-
ник. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
14 листопада 1937 р. як куркуль, за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

біда антон якович народився 1906 р. 
на хут. бедин вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав і працював конюхом у радгоспі 
«профінтерн» вовчанського р-ну Харківської 
обл. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

біда Петро тимофійович народився 
1898 р. на хут. бедин вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт., у 1926—1936 рр. член вКп(б). 
проживав на хут. бедин вільхуватського р-ну 
Харківської обл. Рахівник Грачівського сіль-
споживтовариства. заарештований 5 берез-
ня 1938 р. за к.-р. пропаганду (статті 541 
п. «а», 5410 КК УРСР), справу закрито віль-
хуватським Рв НКвС 19 квітня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

біденко іван микитович народився 
1907 р. у с. Комісарове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1931—1937 рр. член вКп(б). 
Служив у [м. благовєщенськ] Амурської обл. 
Старшина надстрокової служби 174-го окре-
мого будівельного батальйону 5-ї будівельної 
бригади. заарештований 24 жовтня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську агітацію (5810 ч. 1 КК 
РРФСР) і військовим трибуналом 18-го стріл. 
корпусу військ [окремої Червонопрапорної 
Далекосхідної армії] 30 березня 1938 р. за-

суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Свободтабі в Амурській 
обл. Реабілітований 16 жовтня 1996 р.

бідило василь Прокоïович народився 
1900 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Мурафа Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Конюх Мураф-
ського ветеринарного пункту. заарештований 
28 березня 1938 р. як член української к.-р. на-
ціоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 7 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

бідней Фаня юхимівна народилася 
1900 р. у м. Умань Уманського пов. Київської 
губ. єврейка, з торговців, освіта середня, член 
вКп(б) з 1929 р. проживала в Харкові. Касир 
Центрального телеграфу. заарештована 1 ве-
ресня 1938 р. як дружина члена антирад. пра-
вотроцькістської диверсійно-терористичної 
організації на півд. залізниці (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито особливою нарадою при НКвС СРСР 
28 жовтня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

бідний василь Герасимович народився 
1897 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт., у 1917—1918 рр. член партії укра-
їнських соціалістів-революціонерів, у 1918—
1920 рр. член партії «боротьбистів», у 1920—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Учитель школи № 100. заарештований 4 бе-
резня 1938 р. як член антирад. української на-
ціоналістичної організації (статті 542, 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР). військовим трибуналом 
ХвО 14 серпня 1939 р. справу повернено на 
дослідування. Справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 11 червня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бідоленко андрій леонтійович наро-
дився 1885 р. у слоб. покровська Охтир-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник артілі інвалідів. заарештований 
4 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1960 р.

бідоленко михайло самійлович наро-
дився 1888 р. у с. покровське Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Харківського фармацевтичного інсти-
туту. заарештований 14 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. організації та агент іноземної розвідки 
(статті 546, 548, 5411, 5617 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 червня 1989 р.

бієРман станіслав Францович народив-
ся 1872 р. у Ломжинській губ. поляк, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Сторож Харківського трамвайного тресту. за-
арештований 26 травня 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 вересня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) ви-
несено ухвалу про розстріл. помер 23 вересня 
1938 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Реабілітований 8 червня 1989 р.

біЗюк микола миколайович народився 
1898 р. на ст. Радзивілішки Шавельського пов. 
Ковенської губ. білорус, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1932—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Кон-
структор Харківського відділення Електро- 
прому. заарештований 11 березня 1938 р. за 
шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою 
особ ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 31 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 30 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

біЗюкіна валентина василівна народи-
лася 1908 р. у с. Криничне Сумського пов. 
Харківської губ. Українка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в м. бєлгород 
Курської обл. Рахівник бєлгородського район-
ного відділку зв’язку. заарештована 11 вересня 
1938 р. як дружина члена антирад. організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 жовтня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент передана під гласний на-
гляд органів НКвС за місцем проживання 
на 2 роки. Реабілітована 18 червня 1957 р.

бікєєв олексій лаврентійович народив-
ся 1907 р. у с. Тем’яшево пензенської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, у 1926—
1929 рр. член вЛКСМ, у 1929—1930 рр. кан-
дидат у члени вКп(б), член вКп(б) з 1930 р. 
проживав у Харкові. завідуючий артиле-
рійським складом бронетанкового учили-
ща ім. Сталіна, старшина. заарештований 
17 квітня 1938 р. за підозрою у крадіжці вог-
неприпасів з метою здійснення диверсійного 
акту (ст. 549 КК УРСР), справу закрито Ов 
НКвС ХвО 15 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

бікс яків аронович народився 1895 р. 
у м. бердичів бердичівського пов. Київської 
губ. єврей, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач бу-
фету їдальні № 5. заарештований 7 листопада 
1937 р. за розвідувальну роботу (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 травня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент позбавлений волі у вТТ 
на 3 роки. Реабілітований 17 травня 1989 р.

бікУлов хасьян хайрóлович народився 
1909 р. у с. Устинза Самарської губ. Татарин, со-
ціальне походження і освіта невідомі, позапарт. 
проживав у с. Мала Данилівка Дергачівського 
р-ну Харківської обл. Охоронник Харківського 
міськхарчоторгу. під слідством у Харківській 
в’язниці № 6 за спекуляцію та антирад. агіта-
цію (статті 5410 ч. 1, 127 КК УРСР). 10 червня 
1938 р. ХОУ НКвС порушено справу за анти-
рад. висловлювання (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 25 грудня 1938 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

білавський йосиï олексійович наро-
дився 1900 р. у с. плиса Могильовської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник склозаводу. 
заарештований 16 квітня 1938 р. як член по-
встанської шпигунської антирад. організації 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 трав-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 14 лютого 1958 р.

білан терентій кóзьмич народився 1894 р. 
у с. Копанки Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Копанки зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. У 1930 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. заарештований 28 груд-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

біланов (беланов) василь олександро-
вич народився 1901 р. у м. Рогатин Рогатин-
ського пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1922 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
ремонтної роти 7-го автобатальйону РСЧА. 
заарештований 29 вересня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

біланова Пелагія іванівна народилася 
1907 р. і проживала в Харкові. Українка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітни-
ця швацької фабрики інвалідів. заарештована 
19 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 27 листопада 1937 р. через те, що 
підслідна розлучилася з чоловіком у 1935 р. 
звільнена з-під варти 1 грудня 1937 р.

білаШ Павло Григорович народився 
1899 р. на хут. пащенки полтавської губ. 
Українець, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у с. Андріївка перша ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Учитель 
Андріївської СШ № 1. заарештований 23 ве-
ресня 1937 р. як член шпигунської диверсій-
ної к.-р. організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 24 березня 1956 р.

білевиЧ станіслав Францович народив-
ся 1896 р. у м. Картуз-береза пружанського 
пов. Гродненської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
паровозного депо ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 12 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної шпигунської організації (стат-
ті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

біленко михайло Федорович народив-
ся 1873 р. у с. Минківка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. володимирів-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

біленЧенко дмитро тихонович, див 
Б²ЛИНЧЕНÊО (Б³лåíчåíêî, Б³лåíèчåíêî) Дìè-
òðî Тèõîíîâèч.

біленька (диковська) берта олексан-
дрівна народилася 1909 р. у с. Саксагань верх-
ньодніпровського пов. Катеринославської губ. 
єврейка, соціальне походження невідоме, 
освіта середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. бухгалтер облкомунпостачу. заарештована 

11 січня 1938 р. як дружина засудженого члена 
антирад. терористичної троцькістської органі-
зації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 26 березня 1938 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбувала в Акмо-
лінському відділенні Картабу. На 1956 р. про-
живала в м. Ананьїв Одеської обл., працювала 
на маслозаводі. Реабілітована 17 квітня 1956 р.

біленька юлія семенівна народилася 
1910 р. у м. борисов борисовського пов. Мін-
ської губ. єврейка, із службовців, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживала в Харкові. 
захисник юридичної консультації Ленінсько-
го р-ну м. Харкова. заарештована 15 грудня 
1937 р. за наказом НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р. і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбува-
ла в Темтабі. Реабілітована 22 січня 1957 р.

біленький іван юхимович народився 
1907 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської обл. Українець, з робітників, не-
письмен., позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
склозаводу. заарештований 22 квітня 1938 р. 
як член повстанської шпигунської антирад. 
організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

біленький оïанас трохимович наро-
дився 1907 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта середня, позапарт., член вЛКСМ. 
проживав у м. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Художник дитячого будинку 
№ 121 склозаводу. заарештований 13 квітня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

біленький яків юхимович народився 
1891 р. у cлоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Майстер склозаводу. 
заарештований 15 липня 1938 р. як член пОв 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 травня 1958 р.
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білецька олена миколаївна народилася 
1900 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Росіянка, з міщан, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 4 листопада 1937 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 травня 
1938 р. вислана до Казахстану на 5 років. 
На засланні перебувала в м. Аральськ Кзил-
Ординської обл. Реабілітована 14 червня 1957 р.

білецький антон іванович народився 
1914 р. у с. полянки Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. буди 
Харківського р-ну Харківської обл. Художник 
фаянсового заводу. заарештований 2 березня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної шпи-
гунської диверсійної організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

білецький віктор володимирович на-
родився 1901 р. у с. Кривин Острозького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. великі бучки 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 28 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 30 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 серпня 1989 р.

білецький віктор Феодосійович на-
родився 1903 у м. полтава полтавської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., до 1936 р. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Машиніст ст. Красний Лиман північно-До-
нецької залізниці. заарештований 19 жовтня 
1937 р. як член антирад. диверсійної шкід-
ницької організації (статті 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Доне-
цькій обл. від 17 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Комі АРСР. після звільнення про-
живав у м. печора Комі АРСР. Реабілітова-
ний 27 червня 1956 р.

білецький владислав андрійович на-
родився 1877 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Надеж-
дівка перша барвінківського р-ну Харківської 

обл. Член колгоспу «Червона нива». У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 9 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 липня 1989 р.

білецький іван михайлович народив-
ся 1881 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у с. пархомівка Краснокутського 
р-ну Харківської обл. завідувач складу буря-
корадгоспу. заарештований 10 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. української націоналістичної 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 20 листопада 1937 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Сибтабі, де й помер 7 квітня 1938 р. 
Реабілітований 16 травня 1958 р.

білецький іван Прокоïович народився 
1883 р. у с. Гонтів Яр валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Гонтів Яр вал-
ківського р-ну Харківської обл. Селянин-од-
ноосібник. Ревтрибуналом у 1924 р. за участь 
в антирад. повстанні засуджений на 10 років 
позбавлення волі. У 1933 р. звільнений з пів-
нічсхідтабу. заарештований 8 березня 1938 р. 
як член антирад. української націоналістичної 
пов станської організації (статті 549, 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 25 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 5 червня 
1959 р.

білецький йосиï олександрович на-
родився 1888 р. у с. Нижчі верещаки Чиги-
ринського пов. Київської губ. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. заступник начальника транс-
портного цеху заводу «Серп і молот». заареш-
тований 6 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 квітня 1959 р.

білецький марцелій вацлавович на-
родився 1894 р. у с. Чернецька Слобідка Но-
воград-волинського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Мажарка Кегичівського р-ну 
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Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
23 грудня 1937 р. як член к.-р. організації та 
за антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

білецький мечислав вікентійович на-
родився 1904 р. у м. Миропіль Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. піски зміївського р-ну Харківської 
обл. завідувач планового відділу паперової 
фабрики. заарештований 20 квітня 1938 р. 
за шпигунство та антирад. агітацію (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1956 р.

білецький михайло Гаврилович наро-
дився 1902 р. у с. Матвіївка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Матвіївка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1932 р. майно конфіско-
ване. заарештований 13 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність та підозріле листування з польщею 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований [18 липня 1958 р.]

білецький олександр андрійович на-
родився 1877 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Андріївка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний жовтень». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 8 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (ст. 549 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 1 серпня 1989 р.

білецький Павло матвійович народив-
ся 1892 р. у с. Середня Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, з робітників, не-
письмен., позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
склозаводу. заарештований 20 квітня 1938 р. 
як член повстанської шпигунської антирад. 

організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

білий василь васильович народився 
1898 р. у с. Ганнівка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ган-
нівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Голова колгоспу ім. єжова. заарештований 
24 лютого 1938 р. як член антирад. органі-
зації та за антирад. агітацію (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
19 квітня 1939 р. виправданий за недоведенос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

білий єгор васильович народився 
1896 р. у с. Ганнівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. Україн-
ський близнюківського р-ну Харківської обл. 
Коваль колгоспу «Червона зоря». У 1932 р. 
як куркуль виключений з колгоспу і позбав-
лений виборчих прав, у 1933 р. поновлений 
у колгоспі. заарештований 22 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 26 жовтня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у м. Свободний Хабаровського краю, 
працював на авторемонтному заводі. Реабілі-
тований 26 лютого 1960 р.

білий іван олександрович народився 
1889 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
Учитель вовчанської педагогічної школи. за-
арештований 2 квітня 1938 р. як член військо-
вої бойової к.-р. організації (статті 542, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 13 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 28 березня 
1958 р.

білик борис іванович народився 1909 р. 
на хут. Довжик Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав на хут. Довжик Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб Ізюм ського 
лісгоспу. заарештований 8 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 15 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. після звіль-
нення з-під варти проживав у с. Червоний 
Шахтар Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Реабілітований 21 липня 1972 р.
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білик дмитро іванович народився 
1884 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. без 
певних занять. У 1932 р. майно конфіскова-
не. заарештований 3 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 7 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 березня 1989 р.

білик омелян Григорович народився  
1883 р. у с. Різдвянка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Різдвянка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник конезаводу № 124 «піонер». 
заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 8 грудня 1993 р.

білик стеïан іванович народився 1897 р. 
на хут. Рудневе Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на с. Рудневе Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник Ізюмського 
лісництва. У 1931 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 8 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1989 р.

білик Федір миколайович народився 
1880 р. у с. Скоробагатьки Лохвицького пов. 
полтавської губ. Українець, із священно-
служителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. безпарафіяльний піп. за-
арештований 6 квітня 1938 р. за антирад. агі-
тацію, участь у к.-р. монархічній організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 25 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 лютого 1960 р.

біликов микола миколайович народив-
ся 1887 р. у с. Мануїлівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. пастух, до 1934 р. свяще-
ник у с. Мануїлівка Дворічанського р-ну. 
У 1931 р. майно конфісковане. заарешто-
ваний 9 вересня 1937 р. за поширення про-
вокаційних чуток про голод, к.-р. агітацію та 

зв’язки з куркулями (ст. 5410 ч. 1 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.

білим максим якимович народився 
1898 р. у с. Михайлівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Учитель СШ № 3. заарештований 
26 жовтня 1937 р. як член антирад. націона-
лістичної фашистської групи (статті 541 542, 
548, 5411, КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 20 лис-
топада 1937 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у бамтабі в м. Свободний 
Хабаровського краю. постановою УНКвС по 
Харківській обл. від 13 грудня 1939 р. ухвалу 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
скасовано, справу закрито (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнена з-під варти 14 січня 1940 р.

білинський володимир Петрович наро-
дився 1882 р. у міст. Дунаївці Новоушицького 
пов. подільської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Гло-
бине Глобинського р-ну Харківської обл. брига-
дир Глобинського цукрозаводу. заарештований 
13 серпня 1937 р. як агент польського консуль-
ства, за шпигунську та диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 30 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК 
УСРР), 11 грудня 1937 р. з-під варти звільнений.

білинЧенко (біленченко, білениченко) 
дмитро тихонович народився 1896 р. у с. пере-
кіп валківського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Ков’яги валківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер Ков’язького маслозаводу. заарешто-
ваний 23 серпня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 20 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

білицький андрій якович народився 
1896 р. у с. Гонтів Яр валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. водопій валків-
ського р-ну Харківської обл. Монтер валків-
ського радіовузла. заарештований 20 жовтня 
1937 р. за службу в гетьманській армії та анти-
рад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

білицький стеïан якимович народився 
1882 р. у м. валки валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
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позапарт. проживав у с. Гонтів Яр валківсько-
го р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1931 р. розкуркулений. У 1936 р. майно кон-
фісковане. заарештований 30 вересня 1937 р. за 
к.-р. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 14 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

білінський казимир антонович наро-
дився 1914 р. на хут. борейків житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. березівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «На світлий шлях». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 24 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської націоналіс-
тичної організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

біллеР данило давидович народився 
1892 р. у с. Яблунівка Козеницького пов. Радом-
ської губ. Німець, з робітників, письмен., по-
запарт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Майстер Куп’янської 
ковбасної фабрики. заарештований 30 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1957 р.

біллеР едóард андрійович народився 
1900 р. у с. вендечани Могилівського пов. по-
дільської губ. Німець, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1917—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Науковий співробітник 
УНДІ металів. заарештований 15 листопада 
1937 р. за участь у військовій фашистській 
змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 1 червня 1957 р.

біллеР Федір карлович народився 1884 р. 
у Санкт-петербурзі. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківської обласної лікуваль-
ної комісії. заарештований 24 серпня 1938 р. 
як агент польської розвідки (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

білобРам антоніна наóмівна народи-
лася 1904 р. у м. путивль путивльського пов. 
Курської губ. Росіянка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Робітниця артілі «Коопполіграф». заарешто-
вана 8 жовтня 1937 р. як дружина українсько-
го націоналіста (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 7 березня 1938 р.

білобРов костянтин іванович народив-
ся 1896 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1926—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Начальник цеху ІзОСу.  
заарештований 8 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. постановою УДб ХОУ НКвС від 
17 лютого 1940 р. згідно з наказом НКвС та 
прокуратури СРСР № 001214/001469 термін 
покарання знижено до 5 років позбавлення 
волі. Реабілітований 3 грудня 1965 р.

біловицький андрій микитович наро-
дився 1899 р. у с. Лозова Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ло-
зова Старовірівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Шевченка. заарештований 
8 квітня 1938 р. як член к.-р. організації та за 
антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 січня 1959 р.

біловицький Павло іванович наро-
дився 1907 р. на хут. Куцо-Ганебний Кос-
тянтиноградського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Куцо-Ганебне Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Експедитор 
райспоживспілки. У 1932 р. розкуркулений. 
У 1932—1936 рр. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 13 жовтня 1937 р. за анти-
рад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особ ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у бамтабі та Амуртабі 
в м. Свободний Хабаровського краю. Реабілі-
тований 16 червня 1989 р.

біловодський іван андрійович на-
родився 1907 р. на хут. Дмитрове-варварівка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Робітник цукрового заво-
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ду. У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 6 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. На 1962 р. проживав у с. Кучерів-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Реабі-
літований 29 грудня 1961 р.

біловол борис іванович народився 
1900 р. у с. Лемешівка пирятинського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вКп(б) з 1920 р. 
проживав у сел. Новопсков Новопсковського 
р-ну ворошиловградської обл. Другий секретар 
Новопсковського районного комітету Кп(б)
У. заарештований 9 лютого 1938 р., причина 
арешту невідома. військовим трибуналом ХвО 
23 серпня 1939 р. за статтями 547, 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР виправданий, а за статтею 
97 КК УРСР засуджений до 6 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 6 листопада 1992 р.

білоГай михайло Григорович народився 
1893 р. у с. Курулька Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта  
початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. бухгалтер  
Ізюмського птахокомбінату. У 1930 і 1932 рр. 
під слідством Ізюмського Рв ДпУ за к.-р. 
діяльність. заарештований 14 лютого 1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації, що 
готувала збройне повстання у випадку війни 
капіталістичних держав і СРСР (статті 5410, 
5411 КК УРСР), і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 грудня 1958 р.

білоГУРов кóзьма Герасимович наро-
дився 1895 р. на хут. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. буга-
ївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Комсомолу. заарештова-
ний 25 жовтня 1937 р. як суспільно шкідли-
вий елемент і за крадіжки (ст. 170 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 3 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 
70, 170 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

білодід борис костянтинович народився 
1915 р. у с. Успенське полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта неповна середня, поза-
парт., член вЛКСМ з 1932 р. проживав у с. Че-
ремушне валківського р-ну Харківської обл. 
Директор початкової школи. заарештований 
5 листопада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 28 листо-

пада 1937 р. за недоведеності складу злочи-
ну, 1 грудня 1937 р. з-під варти звільнений.

білодід єгор стеïанович народився 
1882 р. у с. Куданівка Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Куданів-
ка Лебединського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Дзержинського. заарештований 
9 жовтня 1937 р. за шкідництво та підрив тру-
дової дисципліни (ст. 97 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Тайшеттабі. Реабілітований 9 квітня 1990 р.

білоЗеРов василь Прокоïович народив-
ся 1886 р. у с. Малі проходи Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Харківської бази Головконсерву. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР від 14 квітня 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
висланий до північного краю на 3 роки. На 
засланні перебував у м. Котлас Архангельської 
обл. заарештований 18 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 вересня і 30 березня 1989 р.

білоЗеРова антоніна михайлівна наро-
дилася 1912 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянка, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в м. Чугуїв Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Робітниця Харків-
ської майстерні Союзтрикотажгалантерейторгу. 
заарештована 3 листопада 1937 р. як дружина 
зрадника батьківщини (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 11 лютого 1938 р. (ст. 541 п. «в» КК УРСР) 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбувала в Темтабі на ст. потьма 
в Мордовській АРСР. На 1956 р. прожива-
ла в Харкові. Реабілітована 10 липня 1956 р.

білоЗіРка яків трохимович народив-
ся 1883 р. у с. петрівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Механік артілі «время». за-
арештований 20 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 січня 1957 р.

білойван Григорій Федорович народив-
ся 1885 р. у с. Нова водолага валківського 
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пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер обласного управління «Го-
ловнафта». заарештований 4 квітня 1938 р. 
як член шпигунської антирад. української 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
8 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

білокінь карïо никифорович народився 
1887 р. у с. Серби балтського пов. подільської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Осинівка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. продавець Хаторгу. заа-
рештований 3 березня 1938 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито Чу-
гуївським Рв НКвС 13 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

білокінь мóсій якович народився 
1895 р. у с. Дементіївка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дементіївка 
Липецького р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. єжова. заарештований 30 серпня 1937 р. 
як білогвардієць і емігрант у минулому (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 травня 1960 р.

білокоПитова клавдія тимофіївна 
народилася 1904 р. і проживала в Харко-
ві. Росіянка, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. Домогосподарка. заарештована 
26 жовтня 1937 р. як дружина зрадника бать-
ківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 березня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Картабі 
в м. Акмолінськ Акмолінської обл. Реабіліто-
вана 27 вересня 1957 р.

білокоПитова марія олександрівна 
народилася 1890 р. у с. печеніги вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українка, з дворян, 
освіта середня, позапарт. проживала в с. Сах-
новщина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. без певних занять, за фахом учитель. 
заарештована 27 серпня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 16 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджена на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітована 22 липня 1994 р.

білокУР йосиф карлович народився 
1900 р. у с. Тріски заславського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Грачівка вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. в адміністративному порядку 

переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 20 листопада 1937 р. як член націо-
налістичної організації пОв та за к.-р. ді-
яльність (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 21 серпня 1989 р.

білокУР Павло карлович народився 
1905 р. у с. Тріски заславського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. вільхуватка вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «піонер». У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність на користь іноземної 
розвідки (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 15 груд-
ня 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 31 липня 1989 р.

білокУРов-ГРиГоР’єв іван Павлович 
народився 1894 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. Росіянин, з міщан, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
прокатного цеху заводу ім. Фрунзе у м. Кос-
тянтинівка Донецької обл. заарештований 
29 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь Англії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та 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 7 липня 1959 р.

білоніЖка Федот кіндратович народив-
ся 1892 р. у с. Новокиївка Катеринославсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. волвенкове барвінківського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
«Іллічівка». У 1932 р. за невиконання хлібо-
заготівлі засуджений на 5 років позбавлення 
волі. заарештований 6 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 10 травня 1963 р.

білоноГ іван Петрович народився 
1907 р. у с. Федорівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Стецьків-
ка великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «перебудова». заарештований 
6 жовтня 1937 р. за к.-р. розмови серед кол-
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госпників (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у 7-у відділенні спецбу-
дівництва НКвС на Карельському переший-
ку. Реабілітований 16 червня 1989 р.

білоноЖко Федір іванович народився 
1886 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
військової справи Харківського хіміко-техно-
логічного інституту. заарештований 3 березня 
1938 р. як член к.-р. військової націоналіс-
тичної організації РОвС (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 10 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 жовтня 1957 р.

білоРиха анеліна абрамівна народилася 
1896 р. у с. Лиман Ізюмського пов. Харків-
ської губ. [Українка], із селян, письмен., по-
запарт. проживала в с. пісочин Харківського 
р-ну Харківської обл. Домогосподарка. зааре-
штована 9 вересня 1938 р. як дружина члена 
антирад. правотроцькістської диверсійно-те-
рористичної організації, що існувала на півд. 
залізниці (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 жовтня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент віддана під 
гласний нагляд за місцем проживання строком 
на 2 роки. Реабілітована 15 листопада 1989 р.

білоРиха яків тимофійович народився 
1893 р. на ст. Шидловська в Ізюмському пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1919—1938 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. Начальник 4-го паровозного 
відділення ст. Люботин півд. залізниці. за-
арештований 22 січня 1938 р. як член троць-
кістської диверсійної терористичної організа-
ції (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 26 серпня 
1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1960 р.

білостоцький євгеній львович наро-
дився 1889 р. у м. Ташкент Ташкентської обл. 
Росіянин, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. юрист юридичної 
колегії захисників. заарештований 12 квітня 
1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
5 травня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

білоУс василь хомич народився 1894 р. 
у с. Кобиляни більського пов. Седлецької 
губ. Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у м. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Учитель залізничної шко-
ли № 54. заарештований 26 грудня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської націоналістичної 
організації (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у північдвінтабі. 
звільнений з-під варти 31 жовтня 1943 р. згід-
но з директивою НКвС, НКю і прокурора 
СРСР № 467/18-71/117с від 23 жовтня 1942 р. 
Реабілітований 19 листопада 1957 р.

білоУс Гаврило корнійович народився 
1906 р. у с. Степанівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Степанівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Куйбишева. 
У 1932 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 17 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

білоУс левко корнійович народився 
1899 р. у с. Степанівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Апол-
лонівка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Серп і молот». заарешто-
ваний 5 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 9 серпня 1938 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 м. Рибінськ Яро-
славської обл. Реабілітований 28 червня 1990 р.

білоУс микола якимович народився 
1897 р. у с. Олександрівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Старовірівка Старовірівського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач бази Старовірівської 
райспоживспілки. заарештований 7 квітня 
1938 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 18 липня 1958 р.

білоУс михайло йосиïович народився 
1894 р. у сел. попасна бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
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незакінчена вища, позапарт. проживав у с. бу-
ди Харківського р-ну Харківської обл. Інженер 
будянського фаянсового заводу. заарештова-
ний 9 квітня 1938 р. як член к.-р. військової 
бойової білогвардійської організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 546, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 березня 1958 р.

білоУс нестір микитович народився 
1889 р. у с. Леб’яже зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Леб’яже пече-
нізького р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецко-
легією Харківського облсуду 28 листопада 
1937 р. засуджений до 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Додому повернувся у 1947 р. заарештований 
25 січня 1949 р. як член к.-р. організації есе-
рів у 1917 р. та за антирад. діяльність, за що 
вже був засуджений (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 13 квітня 1949 р. за належність до есе-
рівської організації висланий на поселення. 
На засланні перебував у м. Ігарка Краснояр-
ського краю. звільнений від заслання 1954 р. 
Реабілітований 12 липня 1958 р. 

білоУс олександр юхимович народився 
1901 р. у м. Каліш Каліської губ. поляк, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., член 
вКп(б) до 1934 р. проживав у Харкові. Охо-
ронець Харківського заводу хірургічних ін-
струментів. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 23 травня 1959 р.

білоУс олексій антонович народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт. викладач військової справи Харків-
ського інженерно-будівельного інституту. за-
арештований 20 березня 1938 р. як член офі-
церської монархічної к.-р. організації РОвС 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській о бл. 10 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

білоУс Федір омелянович народився 
1895 р. у с. Старе Мечебилове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нове Ме-

чебилове Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний прогрес». заареш-
тований 4 квітня 1938 р. за участь у к.-р. 
куркульському угрупованні та к.-р. роботу 
(статті 5410, 5411, 5617 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 серпня 1989 р.

білоУсов андрій якович народився 
1897 р. у с. Катеринівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Головний бухгалтер 4-ї дистанції зв’язку 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
10 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію, шкідництво 
на транспорті (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у прикаспійському вТТ, де й помер 13 берез-
ня 1941 р. Реабілітований 27 червня 1958 р.

білоУсов аïоллінарій васильович на-
родився 1898 р. у с. багачка Миргородського 
пов. полтавської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. парасківець Старовірівського р-ну 
Харківської обл. Учитель СШ. заарештова-
ний 3 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 22 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 травня 1957 р.

білоУсов мойсей васильович народив-
ся 1892 р. у с. Хотімля вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач архіву в’язниці № 5. заарештований 
5 липня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за шпигунську антирад. діяльність (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР), 7 березня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито військовою прокурату-
рою прикордонних і внутрішніх військ НКвС 
Харківської обл. 15 квітня 1939 р. (ст. 5 КпК 
УРСР). Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

білоУсов нестор Павлович народив-
ся 1887 р. у с. Старий Салтів вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 193. заарештований 
15 квітня 1938 р. як агент німецької розвідки 
(статті 546, 549 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 549, 5410 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
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стріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 26 травня 1959 р.

білоУсов олексій кирилович народився 
1911 р. у с. берестовенька Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на роз’їзді Куми в Красноградському р-ні 
Харківської обл. Робітник роз’їзду Куми півд. 
залізниці. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по пол-
тавській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 8 років. після звільнення з-під 
варти проживав у м. Майкоп Краснодарсько-
го краю. Реабілітований 25 березня 1966 р.

білоУсов Федір леонтійович народив-
ся 1892 р. у с. Недригайлів Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. помічник таксатора Харківського  
обласного управління лісовпорядження. заареш-
тований 9 березня 1938 р. за належність до бі-
логвардійського підпілля та антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

білоцеРківський вóльф Рóвимович 
народився 1905 р. у м. Ромни Ромнівського 
пов. полтавської губ. єврей, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер комендатури журавлів-
ських бараків заводу № 183. заарештований 
21 листопада 1937 р. за к.-р. розвідувальну ро-
боту (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб НКвС УРСР 26 листопада 1937 р. (ст. 197 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

білоЧкін оïанас ісакович народився 
1897 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт. Начальник 
вагового бюро вантажної служби Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 8 вересня 
1937 р. за шкідницьку діяльність (ст. 547 КК 
УРСР), а 27 травня 1938 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. висновком про-
куратури півд. залізниці від 4 серпня 1938 р. 
порушено клопотання про припинення спра-
ви за ст. 4 п. «д» КпК УРСР зі скасуванням 
підписки про невиїзд. Справа незавершена.

білоШаПка іван Петрович народив-
ся 1902 р. у с. Добровілля павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Сухий близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червона зоря». У 1933 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. за антирад. 

агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 5 серпня 1960 р.

білоШицький Петро миколайович 
народився 1902 р. у с. велика Івля [брацлав-
ського пов.] подільської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Олексіївка Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя РСЧА. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
14 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1961 р.

більдій (бельдій) костянтин кирилович, 
див. БЕЛЬД²Й (Б³лüä³й) Êîñòÿíòèí Êèðèлîâèч.

бількевиЧ болеслав болеславович на-
родився 1899 р. у м. Ковно Ковенської губ. 
Литовець, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Службовець ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 20 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Картабі, де й помер 25 ве-
ресня 1942 р. Реабілітований 18 липня 1958 р.

бількевиЧ броніслава борисівна на-
родилася 1909 р. у м. Ковно Ковенської губ. 
Литовка, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживала в Харкові. буфетниця Чу-
гуївського харчопрому. заарештована 17 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС у грудні 1937 р. звільнена з-під 
варти 11 грудня 1937 р.

більський бернард дем’янович наро-
дився 1890 р. у с. Андріївка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Циглерів-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1930 р. 
розкуркулений, під арештом Олевського Рв 
ДпУ як куркуль, який переховувався від ви-
слання. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 листопада 1937 р. як член 
повстанської польської к.-р. організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.
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більський Франц Феліксович народив-
ся 1914 р. у с. барбарівка Овруцького пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Циглерівка Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 14-річчя жовтня. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги до Казахстану, звідки самовільно 
виїхав до України. заарештований 5 лютого 
1938 р. як член к.-р. організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 9 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 17 січня 1961 р.

більЧенко андрій трохимович народив-
ся 1914 р. у с. Мартівка Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня спеціальна, позапарт., у 1932—1934 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
Харківського педінституту. заарештований 
24 липня 1938 р. як член підпільної студент-
ської організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 26 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

більЧенко данило сергійович народив-
ся 1881[0] р. у с. білий Колодязь вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бі-
лий Колодязь вовчанського р-ну Харківської 
обл. Робітник цукрового заводу. У 1929[30] р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОД-
пУ від 26 липня 1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) 
висланий до північного краю на 3 роки. за-
арештований 28 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої 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 17 січня 1994 р.

білюк адам Петрович народився 1910 р. 
у с. Топільня Овруцького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Мирне Краснокутсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
30 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

білюк іван антонович народився 1911 р. 
у с. Топільня Овруцького пов. волинської 

губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Мирне Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «вперед». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
29 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

біляєв Захар миронович народився 
1881 р. у с. Кам’янка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1917 р. член УпСР. 
проживав у с. Кам’янка Дворічанського р-ну 
Харківської обл. працівник радгоспу «Дво-
річна». заарештований 22 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

біляк Григорій семенович народився 
1886 р. у с. Ушомир житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. приту-
лове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. У 1931 р. за зліс-
не невиконання хлібозаготівлі засуджений 
на 5 міс. примусових робіт. заарештований 
4 лютого 1938 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 травня 1959 р.

біляЧ іван юліанович народився 1887 р. 
у с. Княже золочівського пов. провінції Схід-
на Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. викладач ХІІТ. заарештований 
22 грудня 1937 р. як член УвО та за шпигун-
ство (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

бінбенко макар іванович, див БО-
БЕНÊО (Б³íáåíêî, Б³íáåíîê) Ìàêàð ²âàíîâèч.

біневиЧ дора семенівна народилася 
1903 р. у с. Гришине бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. єврейка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 11 січня 
1938 р. як дружина зрадника батьківщини (на-
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каз НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 лютого 1938 р. позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітована 30 листопада 1956 р. 

біньковський Герасим іванович на-
родився 1898 р. у с. бронники заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Новогригорів-
ка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний Донбас». в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 січня 1959 р.

біньковський іван стефанович наро-
дився 1906 р. у с. бронники заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новогригорів-
ка зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний Донбас». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 14 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
12 грудня 1968 р.

біньковський марціан йосифович 
народився 1886 р. у с. бронники заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Токарівка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний Донбас». У 1934 р. майно 
конфісковане. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 1 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 8 серпня 1989 р.

біРГеР карл семенович народився 
1888 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1917—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник ХЕМзу і ХТГз. У 1933 р. 
під слідством органів ДпУ за підозрою у роз-
повсюдженні к.-р. листівок. заарештований 
3 лютого 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і Харківським облсудом 
26 квітня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-

суджений на 1 рік 3 міс. позбавлення волі 
з обмеженням прав на 1 рік. Справу закри-
то Харківським облсудом 19 липня 1939 р. 
(ст. 347 КпК УРСР).

біРін Павло вільгельмович народився 
1896 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта середня спеціальна, член 
вКп(б) з 1917 р. проживав у Харкові. На-
чальник цеху ХЕМзу і ХТГз. заарештований 
12 грудня 1937 р. за розвідувальну та дивер-
сійну діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 листопада 1957 р.

біРке йосиф владиславович (володими-
рович) народився 1892 р. у м. Кельці Келецької 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. перукар. заареш-
тований 14 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

біРкле Генріх карлович народився 
1901 р. у с. плодорідне Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського, секретар-рахів-
ник. заарештований 15 грудня 1937 р. як при-
бічник фашистської Німеччини, за антидер-
жавну та антирад. діяльність (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

біРський всеволод юрійович народив-
ся 1908 р. у м. Льєж Королівства бельгія. 
поляк, з дворян, освіта вища, позапарт., до 
1932 р. член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. Старший інженер 3-ї вагонної дільниці 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 29 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 14 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 14 березня 1959 р.

біРт ельза Фрідріхівна народилася 1890 р. 
у м. Дерпт Дерптського пов. Ліфляндської 
губ. Німкеня, з дрібних підприємців, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
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в’язальниця художньої майстерні. заарешто-
вана 21 червня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність і належність до фашистського підпілля 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 17 жовтня 1939 р. як соці-
ально небезпечний елемент вислана до Казах-
стану на 5 років. Реабілітована 4 квітня 1989 р.

біРюк Павло михайлович народився 
1912 р. у м. Домбровиці Рівненського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник трамвайного тресту. заарештований 
30 липня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

біРюков василь стеïанович народився 
1896 р. у с. Миколаївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Червоно-
армійське Друге вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Ілліча. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 6 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію серед колгосп-
ників і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 19 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. На 1989 р. проживав у с. підсеред-
нє великобурлуцького р-ну Харківської обл., 
пенсіонер. Реабілітований 14 червня 1989 р.

біт Петрос ілля Григорович народився 
1911 р. у м. Армавір Лабінського відділу Ку-
банської обл. Ассирієць, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Чистильник 
взуття. заарештований 17 лютого 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної повстанської 
шпигунської диверсійної терористичної ор-
ганізації (статті 546, 548, 549, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

біт-саРкісов ісак народився 1902 р. 
у м. Урмія, персія. Ассирієць, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Чистильник взуття артілі «Схід». зааре-
штований 5 лютого 1938 р. за к.-р. націона-
лістичну та шпигунську діяльність (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 29 серпня 1939 р. 
як соціально небезпечний елемент висла-
ний з родиною до північного Казахстану на 
5 років. На засланні перебував у м. Кокчетав 
північно-Казахстанської обл. На 1957 р. про-
живав у м. воронеж воронезької обл. Реабілі-
тований 10 грудня 1957 р.

бітнеР адольф юліóсович народився 
1908 р. у с. Мар’янівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. як 
член к.-р. організації, за письмовий зв’язок 
з німецьким консульством та к.-р. діяльність 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 19 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 8 серпня 1989 р.

бітнеР брóно-вольдемар Францович на-
родився 1913 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. Німець, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1928 рр. член 
піонерської організації, у 1928—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Інженер-тех-
нолог верстато-інструментального заводу. за-
арештований 26 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 9 серпня 1939 р. виправданий. за-
арештований 24 серпня 1941 р. за антирад. 
агітацію, націоналістичні та профашистські 
настрої, належність до німецької розвідки 
(статті 541 п. «а», 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
7 жовтня 1942 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував в Івдельтабі. за-
арештований 16 червня 1943 р. Ов Івдельтабу 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 грудня 1943 р. (статті 5810 ч. 2, 5811 КК 
РРФСР) позбавлений волі на 10 років. помер 
19 квітня 1944 р. в Івдельтабі у Свердловській 
обл. Реабілітований 14 червня 1989 р.

бітов альбін адамович народився 1894 р. 
у м. Луцьк Луцького пов. волинської губ. 
Німець, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач Чугуївської бази харч-
прому. заарештований 15 квітня 1938 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 15 серпня 1958 р.

бітов вільгельм Петрович народився 
1901 р. у с. Цвітянка житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав на хут. Лихолобівка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу «Дворічанський». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 грудня 
1937 р. за шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» КК 
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УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 червня 1989 р.

бітте карл Петрович народився 1897 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта середня спеціальна, позапарт., 
у 1917—1921 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач навчальної частини кур-
сів РСЧА удосконалення командного скла-
ду запасу, майор. заарештований 16 грудня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної латвій-
ської організації та за шпигунство (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 16 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 1 вересня 1989 р.

бітте микола іванович народився 1908 р. 
у м. Ревель Ревельського пов. Естляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. 
Токар-інструктор тракторного цеху ХТз. за-
арештований 30 грудня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

біхман мойсей давидович народився 
1884 р. у м. Кишинів Кишинівського пов. 
бессарабської губ. єврей, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Інструктор-крупчатник тресту «Со-
юзборошно». заарештований 8 червня 1938 р. 
як член антирад. правотроцькістської орга-
нізації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
5 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

біЧевський броніслав стефанович на-
родився 1898 р. у с. заріччя Ошмянського пов. 
віленської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1927—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у с. близнюки близнюківського 
р-ну Харківської обл. Комірник промартілі 
близнюківського р-ну. заарештований 3 січ-
ня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 січня 1961 р.

бія юлій карлович народився 1900 р. 
у м. Шлок Ліфляндської губ. Латвієць, із селян, 

освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Механік лазні та пральні при 12-му кав. 
полку НКвС. заарештований 28 листопада  
1937 р. за розвідувальну діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

блаГодаРний Павло Григорович наро-
дився 1899 р. у с. безім’яне Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Чорнороб Харківського силікатного заводу. 
У 1933 р. виключений з колгоспу як куркуль 
і за ст. 58 КК РСФРР засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі умовно. заарештований 
12 вересня 1937 р. як куркуль, що піддавався 
арешту за к.-р. агітацію та був засуджений 
за вбивство комсомольця (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Комсомольськ-на-
Амурі. Реабілітований 9 липня 1956 р.

блаГодиР семен микитович народив-
ся 1897 р. у с. Олексіївка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексі-
ївка Коломацького р-ну Харківської обл. 
заві дувач магазину сільспоживтовариства. 
за арештований 7 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 5 лютого 1962 р.

блаГонРавов Григорій євгенович на-
родився 1887 р. у м. Муром Муромського 
пов. владимирської губ. Росіянин, із свя-
щеннослужителів, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у сел. південний Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Керуючий 
будинками південнівської селищної ради. 
заарештований 29 квітня 1938 р. за антирад. 
агітацію, зберігання та розповсюдження к.-р. 
літератури (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 19 вересня 1958 р.

блаГоПолУЧний іван іванович наро-
дився 1903 р. у с. влоські Мехеринці бердичів-
ського пов. Київської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер житлово-будівельного комбі-
нату ім. Червневого пленуму ЦК вКп(б). за-
арештований 20 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
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розвідувальної організації (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Сибтабі на ст. Суслове 
Красноярської залізниці, де й помер 3 жов-
тня 1942 р. Реабілітований 28 березня 1989 р.

бланк володимир Федорович народився 
1905 р. у кол. Майєргоф Катеринославської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. Кам’яне Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Тельмана, рахівник. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

бланк данило йосифович народив-
ся 1896 р. у кол. Мар’янівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на хут. Абашкине Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Терни». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 16 грудня 1937 р. за к.-р. розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 2 листопада 1963 р.

бланк микола Федорович народився 
1906 р. у кол. Майєргоф Катеринославської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Тавежня Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Секретар Тавеж-
нянської сільради. заарештований 21 березня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

бланкенбУРГ микола давидович на-
родився 1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, 
у 1930—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Майстер ХЕМзу. заарештований 
4 грудня 1937 р. за диверсійну та шпигунську 
роботу (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 липня 1958 р.

блат наóм Григорович народився 1892 р. 
у м. Двінськ Двінського пов. вітебської губ. 

єврей, із службовців, освіта початкова, по-
запарт., до 1921 р. член РКп(б). проживав 
у Харкові. палітурник 2-го Союзуніверма-
гу. заарештований 17 листопада 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 29 листопада 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

блеЗінГ альфред Фрідріхович народився 
1888 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. Німець, з робітників, осві-
та вища, позапарт. проживав у с. Комарівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Інженер-
текстильник фабрики «Комарівський тек-
стильник». заарештований 30 квітня 1937 р. 
у м. Луганськ як член фашистської організа-
ції та за підозрою у шпигунстві, через 4 міс. 
звинувачення перекваліфіковане за ст. 99 КК 
УРСР (недбалість) і був засуджений на 2 роки 
позбавлення волі. звільнений з-під варти до-
строково. У березні 1938 р. переїхав до Хар-
кова. заарештований 4 липня 1938 р. як член 
шпигунсько-диверсійної організації та за ан-
тирад. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 11 січня 1940 р. за шпигунство 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував в Устьвимтабі, у зв’язку 
з війною звільнений з-під варти у 1946 р. 
Ухвалою особливої наради при МвС СРСР 
від 17 грудня 1946 р. як соціально небез-
печний елемент висланий на 3 роки, а ухва-
лою особливої наради при МДб СРСР від 
12 листопада 1949 р. за шпигунську діяльність 
висланий на поселення до північно-Казах-
станської обл. На засланні перебував у с. по-
лудіно полудінського р-ну північно-Казах-
станської обл., працював нормувальником 
МТС. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

блетЗікес ян іванович народився 
1894 р. у м. Мітава Добленського пов. Кур-
ляндської губ. Латвієць, із селян, освіта серед-
ня, у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник сектора обладнання 
харківської контори Головного управління 
металургійної [промисловості]. заарештова-
ний 30 грудня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 17 липня 1989 р.

блеЧ харитон охрімович народився 
1899 р. у с. Сушки Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. пригоже барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний прогрес». 
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У 1930 р. розкуркулений. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 11 вересня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 грудня 1963 р.

блиЗно василь Потаïович народився 
1893 р. у с. Кругляківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Рахівник 
МТС. У 1929 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 25 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у пів-
дентабі. Реабілітований 25 листопада 1988 р.

блиЗнюк єрмолай андріянович наро-
дився 1878 р. у с. Комісарове вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Старий Хутір великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Робітник Старохутірського 
відділення підсереднянського бурякорадгос-
пу. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 23 грудня 1937 р. за антирад. агітацію, 
терористичні наміри та пораженські настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
14 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
15 квітня 1989 р.

блиЗнюк іван стеïанович народився 
1871 р. у с. Циркуни Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Циркуни Харків-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
22 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та терористич-
ні прояви (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

блиЗнюк михайло Родіонович наро-
дився 1864 р. у с. Черкаські Тишки Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Черкаські Тишки Липецького р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 5 серпня 1937 р. 
за к.-р. роботу (ст. 5410 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 серпня 1989 р.

блиЗнюк стеïан андрійович народився 
1891 р. у с. Хусич Гродненської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 4 листопада 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 21 січня 1939 р. за-
суджений до 4 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
верховного Суду СРСР від 25 травня 1939 р. 
вирок суду скасовано, справу закрито.

бликанов Григорій микитович наро-
дився 1910 р. у с. Архангелівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ар-
хангелівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Робітник заводу ім. Сталіна в м. Крама-
торськ Донецької обл. заарештований 28 бе-
резня 1938 р. як член антирад. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу за-
крито прокурором Ізюмського р-ну 13 січня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 3 лютого 1939 р.

бліндес-токаРев михайло семено-
вич народився 1902 р. у м. Кишинів Ки-
шинівського пов. бессарабської губ. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, у 1931—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Технік 
ХЕМзу і ХТГз. заарештований 13 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 12 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
19 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 8 серпня 1989 р.

блок євген євгенович народився 1878 р. 
у с. пулково Санкт-петербурзької губ. Німець, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач ХІІТу. заарештований 
22 жовтня 1937 р. за к.-р. фашистську пропа-
ганду та зв’язки з к.-р. елементом (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 29 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 грудня 1960 р.

блох давид маркович народився 1895 р. 
у м. щучино Лідського пов. віленської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник ветеринар-
ної частини Харківського училища НКвС. 
заарештований 19 червня 1938 р. за участь 
у антирад. фашистській змові, шпигунство та 
шкідництво і військовим трибуналом військ 
НКвС ХвО 10 травня 1939 р. (статті 541 
п. «б», 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл з конфіскацією майна і позбав-
ленням військового звання «військветлікар 
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1-го рангу». Ухвалою військової колегії вер-
ховного Суду СРСР від 23 червня 1939 р. роз-
стріл замінено на 15 років позбавлення волі 
у вТТ з обмеженням прав на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. помер 
1954 р. [у м. Тайшет Тайшетського р-ну Ір-
кутської обл.]. Реабілітований 23 січня 1957 р.

блох Рóдольф Гóставович народився 
1907 р. у с. Михалючка заславського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 3 березня 
1938 р. як член к.-р. німецької націоналіс-
тичної організації, за антирад. агітацію та 
диверсії (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 вересня 1958 р.

блоха андрій михайлович народився 
1885 р. у с. братолюбівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. братолюбівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. будьонного. У 1931 р. 
розкуркулений. У 1935 р. за шкідництво у кол-
госпі засуджений до 1 року примусових робіт. 
заарештований 12 березня 1938 р. за антирад. 
діяльність (ст. ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Хар-
ківським обласним судом 21 березня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

блоха давид Петрович народився 1885 р. 
у с. Артемівка вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Нова Олександрівка 
печенізького р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1933 р. майно конфісковане 
і за невиконання плану хлібопостачання дер-
жаві засуджений на 3 роки позбавлення волі. 
заарештований 29 жовтня 1937 р. за сектант-
ську діяльність, поширення провокаційних 
чуток, к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 18 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
29 червня 1989 р.

блоха іван Григорович народився 1882 р. 
у с. Григорівка Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у навчальному радгоспі Куп’янського педаго-
гічного технікуму в Куп’янському р-ні Хар-
ківської обл. Конюх навчального радгоспу. 
У 1929 р. розкуркулений, висланий за межі 
села. заарештований 9 вересня 1937 р. за 

к.-р. агітацію та поширення провокаційних 
чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

блоха наóм Петрович народився 1902 р. 
у с. Артемівка вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Нова Олександрівка 
печенізького р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1932[3] р. за невиконання 
плану хлібопостачання державі майно кон-
фісковане. заарештований 29 жовтня 1937 р. 
за сектантську діяльність, поширення прово-
каційних чуток, 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 29 червня 1989 р.

блоха Павло Петрович народився 1876 р. 
у с. Артемівка вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Нова Олександрівка 
печенізького р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1932[3] р. під арештом за не-
виконання плану хлібопостачання державі, 
частину майна конфісковано. заарештований 
24 жовтня 1937 р. як сектант і за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

блохіна валентина Григорівна народи-
лася 1903 р. у с. бакай полтавського пов. пол-
тавської губ. Українка, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1924—1937 рр. член вКп(б). 
проживала в Харкові. Голова радгоспної сек-
ції Харківської облспоживспілки. заарешто-
вана 12 жовтня 1937 р. як член антирад. укра-
їнської націоналістичної терористичної орга-
нізації (статті 5411, 548 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбувала в півні-
чуралтабі на ст. Азанка залізниці ім. Каганови-
ча у Свердловській обл. Справу закрито слід-
частиною Харківського міськвідділу НКвС 
13 березня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

блУдов андрій митрофанович народився 
1898 р. у с. Шевелівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у кол. петрівка барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 9 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
Харківським облсудом 17 вересня 1938 р. спра-
ву направлено на дослідування зі звільненням 
з-під варти на підписку про невиїзд. Спра-
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ву закрито прокурором барвінківського р-ну 
11 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

блУдов василь іларіонович народився 
1894 р. у с. волвенкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у с. волвенкове петрівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
прапор». заарештований 10 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації, за боротьбу проти 
рад. влади (статті 5410, 5413 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 27 грудня 1958 р.

блУдов данило Павлович народився 
1903 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Архангелівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний хлібороб». У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 23 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію серед колгоспників 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 15 листо-
пада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
12 червня 1989 р.

блУдов іван семенович народився 
1896 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. петрівське пе-
трівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Донець». У 1932 р. за невиконання плану 
хлібозаготівель позбавлений волі на 6 міс. 
заарештований 20 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової есерівської організації (статті 548 че-
рез ст. 17, 5411, 5413 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 14 серпня 1959 р.

блУдов Полікарï іванович народився 
1888 р. у с. Тернова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Тернова Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1931 р. розкуркулений. Нарсудом Чугуїв-
ського р-ну 11 березня 1933 р. (ст. 58 ч. 2 КК 
УСРР) засуджений до вислання за межі Украї-
ни на 5 років. заарештований 6 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 березня 1968 р.

блУдов сергій овер’янович народився 
1905 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. верхній 
бишкин Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 11-річчя жовтня. заареш-
тований 25 вересня 1937 р. за антирад. агі-
тацію під час підписки на позику «Оборони 
СРСР» (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 8 травня 1939 р. засуджений на 
1,5 роки позбавлення волі у вТТ. помер 
1991 р. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

блУмбеРГ йоганн янович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. Липовий Гай Харківського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер радгоспу ім. Шев-
ченка. заарештований 4 лютого 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), по-
мер 2 травня 1938 р. у Харківській в’язниці 
№ 5. Справу закрито золочівським Рв НКвС 
3 жовтня 1938 р. через смерть підслідного. 
Реабілітований 12 серпня 1997 р.

блюм едóард андрійович народився 
1910 р. у с. Галицько-Міське Климовичівського 
пов. Могильовської губ. Латвієць, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
заводу № 183. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за шпигунську та диверсійну роботу (статті 546, 
549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

блюмбеРГ ізраїль азарійович народив-
ся 1885 р. у с. Новополтавка Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник постачання будівельного тресту 
№ 19. заарештований 27 квітня 1938 р. як член 
англійської шпигунської організації (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 19 грудня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

блях яків йосифович народився 1907 р. 
у м. Костюковичі Могильовської губ. єврей, 
із службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1926-1928 рр. член єврейської кому-
ністичної робітничої партії. проживав у Хар-
кові. викладач курсів перепідготовки голів та 
секретарів сільрад. заарештований 14 жовтня 
1937 р. за антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.
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бобб едóард Федорович народився 
1886 р. у кол. Лугове-блюменталь Меліто-
польського пов. Таврійської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
помічник завідувача магазину № 1. заареш-
тований 2 січня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 6 липня 1963 р.

бобб Пилиï Пилиïович народився 
1889 р. у с. безпалівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Липкуватівка Но-
воводолазького р-ну Харківської обл. пошто-
вий агент Нововодолазького зоотехнікуму. 
заарештований 14 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 14 жов-
тня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 березня 1989 р.

бобенко (бабенко, бінбенко, бінбенок) 
макар іванович народився 1887 р. у с. верхня 
писарівка вовчанського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Колодязне Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 15 жовтня 1937 р. за антирад. на-
строї, вихваляння ворогів народу та поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 27 жовтня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. постановою УНКвС по 
Харківській обл. від 15 березня 1939 р. справу 
направлено на припинення за відсутності до-
казів злочину та за станом здоров’я підслідного. 
звільнений з-під варти 15 березня 1939 р. Спра-
ву закрито обласним прокурором у спецсправах 
5 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бобильов тимофій Федорович наро-
дився 1901 р. у м. брянськ брянського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з кустарів, освіта 
середня, позапарт., у 1929—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інструктор 
Харківської картографічної фабрики. заареш-
тований 16 квітня 1938 р. як член РОвСу 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 березня 1958 р.

бобильов яків Прокоïович народив-
ся 1894 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 

Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. Учитель 
петрівської школи. заарештований 5 квітня 
1938 р. як член к.-р. бойової есерівської ор-
ганізації (статті 542, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 548 через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл з конфіскацією 
майна. Розстріляний 28 травня 1938 р. Реабі-
літований 26 грудня 1958 р.

бобиР Григорій харитонович народився 
1882 р. у с. Рунівщина полтавського пов. пол-
тавської 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. заарештований 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 серед 
робітників вагонного депо винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у м. полтава. Реабілітований 22 серпня 1956 р.

бобиР Павло іванович народився 1895 р. 
на хут. Деркачі Миргородського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Деркачі 
Миргородського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 17-річчя жовтня. У 1933 р. в ад-
міністративному порядку висланий. заареш-
тований 5 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 11 ве-
ресня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 14 березня 1989 р.

бобиРєв василій Федорович народився 
1894 р. у м. валуйки валуйського пов. воро-
незької губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на ст. Тополі північ-
но-Донецької залізниці. Черговий по станції. 
заарештований 5 червня 1938 р. як член к.-р. 
правотроцькістської шкідницької організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС північно-Донецької залізниці 
5 лютого 1939 р. за недоведеності обвинувачен-
ня. звільнений з-під варти 14 лютого 1939 р.

бобиРєв Федір миронович народився 
1899 р. у с. Нелідовка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1924—1926 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник Хар-
ківського велосипедного заводу. заарешто-
ваний 28 червня 1938 р. як член підпільної 
антирад. організації на півд. залізниці в ми-
нулому та за к.-р. троцькістську пропаганду 
(ст. 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харків-
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ським облсудом 7 березня 1939 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений до 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 10 листопада 1992 р.

бобиРьов Григорій Павлович народився 
1906 р. у с. запсілля Суджанського пов. Кур-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав на хут. Нова Софіївка бого-
духівського р-ну Харківської обл. Робітник бо-
годухівської торф’яної артілі. заарештований 
4 серпня 1938 р. за антирад. пропаганду (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР), справу закрито проку-
ратурою Харківської обл. 21 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бобков михайло сергійович народився 
1911 р. у с. Растєгаєвка Скопінського пов. Ря-
занської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Началь-
ник караулу заводу № 183. заарештований 
15 листопада 1937 р. як член к.-р. терористич-
ної повстанської організації (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
8 червня 1938 р. засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 30 березня 1990 р.

бобловський (бóбловський) микола 
ілліч народився 1902 р. у с. Цареборисівка 
Ізюмського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. Любашівка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Охоронець-пожежник артілі 
кустарної промисловості. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 16 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі у м. Свободний Хабаровського 
краю. Реабілітований 23 березня 1989 р.

бобовников микола іванович наро-
дився 1894 р. у Харкові. Українець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1936 рр. член вКп(б). проживав у с. Дудківка 
зміївського р-ну Харківської обл. Нормуваль-
ник контори 7-ї дистанції колії півд. залізни-
ці. заарештований 4 лютого 1938 р. за анти-
рад. настрої та зв’язки з контррозвідкою білих 
(статті 5410, 5413 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 28 квітня 1939 р. виправданий.

бобовський стеïан іванович народив-
ся 1874 р. у м. Гродно Гродненської губ. Росі-
янин, з міщан, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у с. Гиївка Харківського р-ну 
Харківської обл. безпарафіяльний піп. заареш-
тований 24 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
та терористичні прояви (статті 548, 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

бобоРикін (бабарикін) Григорій ва-
сильович народився 1886 р. у м. зміїв змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Крутоярка петрівського р-ну Харківської 
обл. Рахівник колгоспу ім. ворошилова. за-
арештований 18 квітня 1938 р. як член к.-р. 
військово-бойової повстанської есерівської 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
10 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

бобоШко микола давидович народив-
ся 1889 р. у слоб. Сватова Лучка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Диспетчер ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і 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 
на Колимі. Реабілітований 30 червня 1989 р.

бобРик Полікарï Петрович народився 
1893 р. у с. Гусарівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Гусарівка балаклійського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Радян-
ське село». заарештований 10 вересня 1937 р. 
за шпигунську диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 7 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
8 серпня 1989 р.

бобРицький іван євгенович народив-
ся 1891 р. у с. Городнє богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Городнє Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений. Нарсудом 
Краснокутського р-ну 6 січня 1932 р. (ст. 58 
ч. 2 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 
5 років з пораженням прав на 5 років і вислан-
ням за межі України на 5 років після відбуття 
покарання. заарештований 30 жовтня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 в м. Рибінськ Ярослав-
ської обл. Реабілітований 29 червня 1989 р.

бобРиШев мóсій іванович народився 
1876 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із кустарів, освіта  
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початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм  
Ізюм ського р-ну Харківської обл. поміч-
ник бухгалтера товарного відділу міжрайбази  
Облхаторгу. заарештований 29 березня 1938 р. 
як член повстанської к.-р. української націо-
налістичної організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 серпня 1956 р.

бобРиШов василь Павлович народився 
1905 р. у с. залінійне Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
лінійне зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Шлях Леніна». заарештова-
ний 8 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито 
зачепилівським Рв НКвС 12 січня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

бобРиШов іван іванович народився 
1892 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. закупник 
худоби заготконтори. заарештований 20 квіт-
ня 1938 р. як член к.-р. есерівської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР), 26 березня 1939 р. 
прокуратурою Ізюмського р-ну з-під варти 
звільнений. Справу закрито прокуратурою 
петрівського р-ну 28 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

бобРов данило андрійович народився 
1888 р. у с. волвенкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1920—1923 рр. член РКп(б). 
проживав у с. волвенкове петрівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 17-го 
партз’їзду. У 1927 р. під арештом за ст. 5410 
КК УСРР. заарештований 15 квітня 1938 р. 
як член к.-р. есерівської організації (ст. 5413 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 548 
через ст. 17, 5411, КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

бобРов євграф Григорович народив-
ся 1898 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. бригадир депо ст. Куп’янськ-вузл. пів-
нічно-Донецької залізниці. заарештований 
20 грудня 1937 р. як член к.-р. шкідниць-
кої організації (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Сталінській 

обл. від 31 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 січня 1938 р. 
у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабілітова-
ний 22 серпня 1989 р.

бобРов іван Федорович народився 
1890 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер іподрому. заарештований 19 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бобРовський антон йосифович на-
родився 1903 р. у с. Радовель Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Добренька 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Оборона країни». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. як спецпереселенець, що є членом 
пОв, та за шпигунську роботу на користь 
польщі (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 серпня 1989 р.

бобРовський євген олександрович 
народився 1905 р. у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта середня, у 1930—1937 рр. член 
вКп(б). Служив у м. Слуцьк Ленінградської 
обл. Начальник полігону 6-ї окремої танкової 
бригади, старший лейтенант. заарештований 
28 серпня 1937 р. за зв’язок з членами пОв 
(ст. 5810 КК РРФСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 23 вересня 1937 р. вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 ве-
ресня 1937 р. у Ленінградській обл. Реабіліто-
ваний 18 квітня 1960 р.

бобРовський йосиф антонович наро-
дився 1902 р. у с. Судимонт заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. безпальцеве 
барвінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу ім. Челюскінців. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 вересня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 549 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 травня 1961 р.

бобРовський людвіг стеïанович на-
родився 1898 р. у с. волиця-Татарське за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
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селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Хатнє вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
26 листопада 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 16 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 6 червня 1959 р.

бобРУсь дмитро Петрович народився 
1887 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. бугаївка Савин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Робітник». заарештований 14 березня 1938 р. 
як член к.-р. повстанської націоналістичної 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 серпня 1956 р.

бобУх никифор олексійович народився 
1887 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1905 р. член партії соціаліс-
тів-революціонерів, у 1920—1922 рр. кандидат 
у члени РКп(б). проживав у м. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. прий-
мальник барвінківського комбінату «Союз-
борошно». заарештований 2 квітня 1938 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Ізюмського р-ну 
23 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 10 березня 1939 р.

бова андрій васильович народився 
1891 р. у с. Олексине Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1918 і 1919 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів. проживав 
у с. Шарівка богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Головний бухгалтер Шарівського 
санаторію. заарештований 5 березня 1938 р. 
як член к.-р. української повстанської органі-
зації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 13 вересня 1957 р.

бова-ШоПенко Ганна олексіївна на-
родилася 1907 р. у м. вовчанськ вовчанського 
пов. Харківської губ. Українка, з торговців, 
освіта середня, позапарт. проживала в м. Ізя-
слав вінницької обл. Домогосподарка. заареш- 
тована 5 грудня 1937 р. за недонесення ор-

ганам НКвС про участь чоловіка в антирад. 
військовій фашистській змові (ст. 541 п. «б» 
через ст. 20 КК УРСР), у 1938 р. звільнена 
з-під варти за станом здоров’я та виїхала до 
Харкова. Справу незавершено.

бовель едмóнд людвігович народився 
1893 р. у с. боголюбівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нова 
парафіївка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний промінь». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 29 грудня 1937 р. за антидержавну та к.-р. 
діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

бовкУн Ганна Федорівна народилася 
1912 р. у с. Іванчино Рязанського пов. Рязан-
ської губ. Росіянка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Касир ма-
газину № 11 міськхарчоторгу. заарештована 
2 серпня 1938 р. як дружина зрадника батьків-
щини (ст. 541 п. «в» КК УРСР), справу закрито 
Ов УДб НКвС ХвО 14 грудня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бовкУн іван Петрович народився 1908 р. 
у с. Красне бєлгородського пов. Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Фотограф Харків-
ського обласного фотокінотресту. заарешто-
ваний 15 листопада 1937 р. як член антирад. 
націоналістичної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 січня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 9 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 травня 1959 р.

бовкУн Прокіï іванович народився 
1902 р. у с. Рябинівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ст. Лозова півд. залізниці. У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 22 квітня 1938 р. за приховування 
соціального стану під час влаштування на ро-
боту на транспорт та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Лозова півд. залізниці 24 лютого 1939 р. 
за недостатності зібраних матеріалів для суду.

бовкУн Прохор микитович народився 
1897 р. у с. Копище Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Карайкозівка 
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Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. У 1928 р. за шкід-
ницьку діяльність у колгоспі позбавлений 
волі на 7 років. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 грудня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 3 лютого 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 лютого 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. після звільнення з-під варти про-
живав у с. Лопатине Олевського р-ну жито-
мирської обл. Реабілітований 7 березня 1967 р.

бовкУн стеïан іванович народився 
1893 р. у с. Копище Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Карайко-
зівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ворошилова. У 1934 р. під 
арештом за к.-р. діяльність. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 травня 1965 р.

бовкУненко Федосій андрійович на-
родився 1896 р. у с. Максимівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. зачепилівка зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Рахівник колгоспу ім. 17-го 
партз’їзду. У 1931 р. розкуркулений. заареш-
тований 6 травня 1938 р. за підозрою в здій-
сненні диверсійного акту шляхом отруєння 
колгоспних коней (ст. 549 КК УРСР), спра-
ву закрито прокурором зачепилівського р-ну 
23 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

бовсУновський (болсóновський) йо-
сиф іванович народився 1904 р. у кол. Ко-
билянка Чернігівського пов. Чернігівської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Колонтаїв Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «п’ятирічку за 4 роки». заарештований 
19 січня 1938 р. за антирад. агітацію (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 27 березня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 21 серпня 1965 р.

бовт василь сергійович народився 1899 р. 
у міст. балаклія зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. балаклія балаклійсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ремонтного 
пункту ст. балаклія північно-Донецької за-
лізниці. заарештований 12 січня 1938 р. як 
член антирад. диверсійної організації (стат-
ті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 4 травня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 травня 1938 р. у [м. Артемівськ Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 18 липня 1957 р.

бовт Гарасим трохимович народився 
1892 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. Ко-
лійний обхідник ст. Основа півд. залізниці. 
У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. під слід-
ством Харківського облвідділу ДпУ як член 
к.-р. повстанської організації (ст. 5411 КК 
УСРР). заарештований 11 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. повстанської організації (статті 542, 
5411 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 м. Свободний 
Хабаровського краю, де й помер 18 травня 
1941 р. Реабілітований 24 жовтня 1964 р.

бовт марко іванович народився 1897 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Андріївка балаклійського 
р-ну Харківської обл. Сторож 1-ї Харківської 
залізничної лікарні. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 24 жовтня 1964 р.

боГатиР Павло Платонович народився 
1899 р. у с. Дубові Гряди Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник МТМ радгоспу «Комуніст». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 16 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у півдзалізничтабі у бурят-Монгольській 
АРСР. На 1957 р. проживав у м. Лозова Хар-
ківської обл. Реабілітований 19 грудня 1958 р.

боГатиР яків Григорович народився 
1881 р. у с. Лютівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. 
завідувач богодухівського складу Харторгу. 
заарештований 10 лютого 1938 р. за антирад. 
настрої, участь у к.-р. українській націоналіс-
тичній організації (ст. 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 листопада 1958 р.

боГатиРьов марк савич народився 
1895 р. у с. берестовенька Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. во-
рошилове Красноградського р-ну Харківської 
обл. Робітник Красноградської міської ради. 
У 1930 р. розкуркулений. У 1930 р. нарсудом 
Красноградського р-ну за невиконання плану 
хлібозаготівлі засуджений на 2 роки позбав-
лення волі. заарештований 12 жовтня 1937 р. 
як куркуль та за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 12 червня 1989 р.

боГатЧУк олександр кіндратович наро-
дився 1896 р. у с. Хлевище брестського пов. 
Гродненської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1918—1923 рр. член 
РКп(б). проживав у м. Чугуїв Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Технік-будівельник 
міськради. заарештований 14 серпня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 22 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

боГаЧов кóïріян костянтинович наро-
дився 1893 р. у с. Микитина Чухломського пов. 
Костромської губ. Росіянин, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1921 рр. член 
РКп(б). проживав у м. балаклія балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Робітник підсоб-
ного господарства 13-го батальйону. заареш-
тований 3 березня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито балаклій-
ським Рв НКвС 14 травня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

боГаЧов олексій тихонович народив-
ся 1905 р. у с. Мар’їне Мценського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1930 р. прожи-
вав у м. полтава полтавської обл. бригадир 
паровозоремонтного депо ст. полтава півд. 
залізниці. заарештований 27 квітня 1938 р. як 
член антирад. правотроцькістської організації 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 20 квітня 1939 р. (статті 547, 

548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 12 років з пораженням у правах 
на 5 років. Термін покарання відбував у Крас-
табі. за нарядом МДб СРСР від 7 жовтня 
1948 р. висланий на поселення до с. Тасєє-
во Тасєєвського р-ну Красноярського краю, 
де й помер 1 травня 1953 р. Реабілітований 
23 червня 1956 р.

боГдан Григорій мóсійович народився 
1907 р. у с. богдани Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Харківської контори Головлісу. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
Ухвалою судової трійки при колегії ДпУ 
УСРР від 19 травня 1930 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
висланий до північного краю на 5 років. за-
арештований 29 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. після звільнення з-під варти 
проживав за старою адресою. Реабілітований 
25 серпня 1967 р.

боГдан іван васильович народився 
1894 р. у с. великий бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник павільйону Харнархарчу. У 1929 р. по-
збавлений виборчих прав. У 1930 р. майно 
конфісковане. Ухвалою особливої наради при 
колегії ДпУ УСРР від 17 липня 1932 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) висланий 
до північного краю на 3 роки, з місця заслан-
ня втік. заарештований 31 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 вересня і 10 квітня 1989 р.

боГдан Пилиï михайлович народився 
1881 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. Сільгоспро-
бітник радгоспу «Комуніст». У 1933 р. розкур-
кулений. заарештований 12 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 10 квітня 1939 р. за-
суджений на 1 рік і 6 міс. позбавлення волі 
у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. Термін 
перебування під слідством був зарахований 
у термін покарання, з-під варти звільнений. 
Реабілітований 7 грудня 1993 р.

боГданов веніамін олександрович на-
родився 1877 р. у с. петропавлівка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
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священнослужителів, освіта середня, поза-
парт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер НСШ № 1. за-
арештований 19 грудня 1937 р. за шпигунство 
на користь Німеччини та к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

боГданов Григорій михайлович наро-
дився 1897 р. у с. Ніколаєвка Новоосколь-
ського пов. Курської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Маневровий машиніст ст. Куп’янськ-вузл. 
північно-Донецької залізниці. заарештова-
ний 22 лютого 1938 р. як член польської шпи-
гунської диверсійної організації (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 5 вересня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Дата і місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 20 серпня 1957 р.

боГданов микола Петрович народився 
1894 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з мі-
щан, освіта середня, позапарт. бухгалтер 19-го 
будівельного тресту 1-го управління «півден-
монтажбуду». заарештований 8 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію, шпигунство (статті 546, 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

боГданов Пилиï володимирович на-
родився 1894 р. у с. безлюдівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. безлю-
дівка Харківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. У 1921 р. під аре-
штом за службу в білій армії. заарештований 
8 травня 1938 р. як член РОвСу (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 4 листопада 
1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Справу закри-
то Харківським міськвідділом НКвС 4 липня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 12 червня 1989 р.

боГданова онисія дмитрівна народи-
лася 1897 р. у м. павловськ павловського пов. 
воронезької губ. Росіянка, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Кравчиня. заарештована 28 серпня 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 грудня 1937 р. позбавлена волі 

у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
у Картабі. Реабілітована 8 вересня 1959 р.

боГданова софія володимирівна на-
родилася 1886 р. у м. Лівни Лівненського 
пов. Орловської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 8 жовтня 
1937 р. як дружина ворога народу і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 грудня 1937 р. (ст. 541 п. «в» КК УРСР, за 
наказом НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) вислана до Казахстану на 5 років. На 
засланні перебувала у м. Алма-Ата, с. Шолак-
Дощан Советського р-ну північно-Казах-
станської обл. померла 23 листопада 1966 р. 
в Харкові. Реабілітована 14 лютого 1956 р.

боГдановиЧ олександр костянтинович 
народився 1886 р. у м. Ковель Ковельського 
пов. волинської губ. білорус, із службов-
ців, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав на ст. Куп’янськ північно-Донецької 
залізниці. Начальник станції. заарештова-
ний 11 жовтня 1937 р. як польський шпигун 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 23 лютого 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний [у м. Сталі-
не Сталінської обл. ], дата розстрілу невідома. 
Реабілітований 19 травня 1964 р.

боГдановський абель Пінхóсович на-
родився 1890 р. у варшаві. єврей, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко- 
ві. Робітник фабрики Коопмилпрому. заареш-
тований 22 січня 1938 р. за шпигунську ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою  
трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

боГданський адольф Фрідріхович на-
родився 1901 р. на хут. Синємох Овруцького 
пов. волинської губ. Німець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Шев-
ченкове Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу «Індустріальний». за-
арештований 21 січня 1938 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Онегта-
бі на ст. плесецька північної залізниці. У січні 
1941 р. слідчою частиною УНКвС по Харків-
ській обл. справу направлено до особливої 
наради при НКвС СРСР на перегляд і закрит-
тя справи зі звільненням з-під варти (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР). Рішення у справі відсутнє.

боГданський стефан мартинович на-
родився 1887 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у с. варварівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 листопада 1937 р. за 
шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 16 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 13 листопада 1964 р.

боГдаШевський іван Феофанович на-
родився 1887 р. у м. брест-Литовський брест-
ського пов. Гродненської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Диспетчер ст. Основа півд. заліз-
ниці. У 1923 р. Одесським губвідділом ДпУ за 
службу у армії Денікіна висланий з прикордон-
ної смуги. заарештований 19 вересня 1937 р. 
за шпигунство та антирад. настрої (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Картабі у с. До-
линка Тельманівського р-ну Карагандинської 
обл. звільнений з-під варти 17 квітня 1944 р. на 
підставі директиви НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 26 січня 1942 р. На 1956 р. проживав 
у с. Губарівка богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 14 лютого 1956 р.

боГдюкевиЧ (іванова) катерина Ге-
расимівна народилася 1889 р. у м. жмеринка 
Літинського пов. подільської губ. Українка, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Лікар-гінеколог Центральної по-
ліклініки півд. залізниці та 1-ї поліклініки 
ім. пирогова. заарештована 4 січня 1938 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
16 березня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала в Акмолінсько-
му відділенні Картабу та північуралтабі. На 
1956 р. проживала в м. Азанка Свердловської 
обл., працювала лікарем, на 1959 р. прожива-
ла в Харкові. Реабілітована 22 січня 1957 р.

боГінський алоїз домінікович, див. 
БАГ²НСЬÊИЙ (Бîг³íñüêèй) Алî¿ç Дîì³í³êîâèч. 

боГінський (багінський) антон йоси-
фович народився 1893 р. у с. Чміль Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Коханівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-

ний 15 грудня 1937 р. як прибічник фашист-
ської Німеччини та за антидержавну і к.-р. 
діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

боГінський (багінський) антон Ши-
монович народився 1911 р. у с. полянки Но-
воград-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Гусинка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 8 лютого 1938 р. 
за к.-р. розвідувальну діяльність на користь 
іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито Куп’янським Рв НКвС 19 бе-
резня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

боГінський (багінський) вікентій лав-
рентійович народився 1899 р. у с. Стара богу-
шівка житомирського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новоолександрівка близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. КІМ. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 31 грудня 1937 р. за к.-р. роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 3 січня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
16 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
21 квітня 1989 р.

боГінський (багінський) Гнат івано-
вич народився 1894 р. у с. Городнявка заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. пол-
тава Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Карла Маркса. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений  
з прикордонної смуги. заарештований 13 серп-
ня 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
польської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 серпня 1989 р.

боГінський іван семенович народився 
1879 р. у с. полянки Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Книшівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. У 1929 р. розкуркулений. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
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1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

боГінський йосиф адольфович, див. 
БАГ²НСЬÊИЙ (Бîг³íñüêèй) Йîñèф Аäîлüфîâèч.

боГінський (багінський) казимир 
Гнатович народився 1884 р. у с. Мар’янівка 
[Новоград-волинського пов.] волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Майстер склозаводу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
28 березня 1938 р. як член шпигунської по-
встанської антирад. організації (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

боГінський касïер Герасимович на-
родився 1888 р. у с. брачки житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кирилів-
ка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «перемога бідняка». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 1 січня 
1938 р. як член к.-р. організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

боГінський леонтій вікентійович наро-
дився 1903 р. у с. Судимонт заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. велика Андріївка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний жовтень». заарештова-
ний 9 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність та 
поширення провокаційних чуток (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

боГінський (багінський) Павло вар-
фоломійович народився 1898 р. у с. Красно-
сілка житомирського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Моначинівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 

з прикордонної смуги. заарештований 17 груд-
ня 1937 р. як член польської к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

боГінський (багінський) Франц вар-
фоломійович народився 1889 р. у с. Красно-
сілка житомирського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Моначинівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
17 грудня 1937 р. як організатор к.-р. націона-
лістичної організації (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

боГінський Франц лаврентійович, 
див. БАГ²НСЬÊИЙ (Бîг³íñüêèй) Фðàíц Лàâ-
ðåíò³йîâèч.

боГінський юліан вікентійович, див. 
БАЧИНСЬÊИЙ (Бîг³íñüêèй, Бàг³íñüêèй) Юл³àí 
Â³êåíò³йîâèч.

боГник (бочник) станіслав іванович на-
родився 1898 р. у м. Городок Кам’янець-по-
дільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Червона хвиля» у великобурлуць-
кому р-ні Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 листопада 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 вересня 1959 р.

боГодист стеïан іванович народився 
1892 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
14 жовтня 1937 р. як керівник антирад. фа-
шистської організації (статті 548, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі в м. Магадан Хабаровського 
краю. після звільнення з-під варти проживав 
у м. полтава. Реабілітований 17 вересня 1955 р.
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боГодУШко Федір антонович народив-
ся 1897 р. у с. Голубівка Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Учитель СШ 
№ 1. заарештований 11 березня 1938 р. як 
член к.-р. української буржуазно-націоналіс-
тичної організації та за к.-р. роботу (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
11 липня 1989 р.

боГомол єгор Федорович народився 
1898 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Комунар». заарештований 5 квітня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 лютого 1956 р.

боГомол сергій андрійович народився 
1887 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мурафа Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Комунар». У 1933 р. майно конфіскова-
не. заарештований 8 квітня 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 лютого 1958 р.

боГомолов ілля миколайович наро-
дився 1887 р. у м. болхов болховського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Чугуївсько-
му р-ні Харківської обл. Рахівник колгоспу 
ім. Сталіна. У 1931 р. позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 6 жовт ня 1937 р. 
за антирад. агітацію, прояви терористичних 
тенденцій щодо вождя партії т. Сталіна (стат-
ті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 23 березня 1989 р.

боГомолов олександр трохимович на-
родився 1899 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, із купців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. виконувач обов’язків інженера Сталь-
проммеханізації. заарештований 3 грудня 

1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

боГомолов стеïан сергійович наро-
дився 1899 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з торговців, освіта середня, позапарт. 
працівник Харківського машинобудівного 
заводу ім. МОпРу. У 1919 р. під арештом 
за сулжбу у білих. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за ворожі настрої, як агент інозем-
ної розвідки (статті 546, 5411 5617 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у північуралтабі. звільнений з-під варти 
достроково 25 квітня 1943 р. брав участь 
у великій вітчизняній війні. Нагороджений 
медалями «за отвагу», «за боевые заслуги», 
«за взятие будапешта», «за победу над Герма-
нией». На 1959 р. проживав у Харкові. пенсі-
онер. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

боГомолов юрій анатолійович на-
родився 1889 р. у м. Катеринослав Кате-
ринославської губ. Росіянин. із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Інженер-економіст, начальник відділу будин-
ку техніки. У 1931 р. під слідством органів 
ДпУ як член к.-р. організації. заарештований 
28 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
«весна» (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
14 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

боГомолова Феодосія омелянівна на-
родилася 1886 р. у с. вільшани Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
пенсіонерка. заарештована 4 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 22 верес-
ня 1939 р. за недоведеності складу злочину. 
звільнена з-під варти 1 листопада 1939 р.

боГоРадов Парфентій антонович на-
родився 1888 р. у с. Адамівка житомирсько-
го пов. волинської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. будьонів-
ка Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. будьонного. У 1933 р. майно 
конфісковане. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 17 грудня 1937 р. за роз-
відувальну роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
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і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

боГУля Петро андрійович народився 
1889 р. у м. Лебедин Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. без пев-
них занять. заарештований 27 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію та участь у к.-р. організа-
ції (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у бамтабі в м. Свободний Хабаровського 
краю. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

боГУн трохим Петрович народився 
1900 р. у с. Добровілля павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював у радгоспі ім. 17-го партз’їзду близ-
нюківського р-ну Харківської обл. У 1932 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 13 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 8 червня 1989 р.

боГУславський Григорій Федорович 
народився 1897 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. по-
пасне Савинського р-ну Харківської обл. 
завідувач лавки бугаївського чоботарського 
товариства. заарештований 17 вересня 1938 р. 
за антирад. агітацію, деморалізацію колгосп-
ників (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 серпня 1956 р.

боГУславський костянтин євгенович 
народився 1895 р. у с. павлівка Старобіль-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Компози-
тор, член оргкомітету композиторів. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за справою СвУ. 
заарештований 12 серпня 1937 р. як член на-
ціоналістичної фашистської організації (стат-
ті 548, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 8 листопада 
1937 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 29 березня 1957 р.

боГУславський Петро Григорович на-
родився 1907 р. у м. Херсон Херсонської губ. 
єврей, із селян, освіта середня спеціальна, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. помічник начальника цеху № 482 
заводу № 183. заарештований 28 квітня 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 541 п. «б», 5411 КК УРСР), справу за-
крито Ов УДб НКвС ХвО 22 лютого 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР). На 1990 р. проживав 
у м. Челябінськ Челябінської обл.

боГУславський Петро несторович на-
родився 1887 р. у с. Коломак валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. завгосп 
медичної школи. заарештований 2 березня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 14 квітня 1939 р. 
засуджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 5 років, за ст. 5411 КК 
УРСР виправданий. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 31 липня 1939 р. термін покарання 
знижено до 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. На 1965 р. про-
живав у м. балаклія балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 26 червня 1965 р.

боГУцька марія євстафіївна народи-
лася 1892 р. у с. перковичі Кобринського 
пов. Гродненської губ. Українка, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. безробітна. заарештована 
28 серпня 1937 р. як дружина члена антирад. 
організації (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 
1937 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Реабілітова-
на 10 березня 1958 р.

боГУцький володимир володимирович 
народився 1916 р. у м. Ярославль Ярослав-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. безробітний. заарешто-
ваний 27 серпня 1937 р. як син ворога на-
роду (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 листопада 
1937 р. як соціально-небезпечний елемент по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у Нижньоамурському вТТ 
у м. Комсомольськ-на-Амурі. Реабілітований 
15 березня 1989 р.

боГУШ марія лóківна народилася 
1900 р. у м. Ілжа Радомської губ. Росіянка, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1937 р. 
член вКп(б) проживала в Харкові. Началь-
ник групи фабрики механізованого обліку 
при Управлінні півд. залізниці. заарештована 
14 лютого 1938 р. за к.-р. шкідницьку діяль-
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ність (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом ХвО 18 березня 1939 р. по 
суду виправдана.

боГУШ олександр оноïрійович наро-
дився 1900 р. у с. Семеновка бєльського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник заво-
ду «Серп і молот». заарештований 22 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 14 квітня 
1938 р. за підозрою в шпигунській діяльності 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. помер 
14 грудня 1938 р. [у Харківській в’язниці]. 
Реабілітований 16 березня 1962 р.

боГУШ Петро станіславович народився 
1882 р. у м. Млинів Дубнівського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник ад-
міністративно-господарської частини Харків-
ського облуправління зв’язку. заарештований 
6 вересня 1937 р. як член антирад. організації 
правих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 5 грудня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Розстріляний 6 грудня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 30 листопада 1957 р.

боГУШ Прокіï євстафійович народився 
1894 р. у м. Млинів Дубнівського пов. во-
линської губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Економіст-бухгалтер Харківської хутрової 
фабрики. заарештований 10 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 листопада 1956 р.

боГУШ-яновська євгенія Гнатівна 
народилася 1885 р. у м. Ковель Ковельського 
пов. волинської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Телефоністка поштамту. заарештована 5 ве-
ресня 1937 р. як дружина члена антирад. 
організації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент вислана до Казах-
стану на 5 років. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 22 березня 1947 р. суди-
мість знято. Реабілітована 12 лютого 1957 р.

бодавець іван калістратович, див. БА-
ДОÂЕЦЬ (Бîäàâåцü) ²âàí Êàл³ñòðàòîâèч.

боЖенко василь васильович народився 
1895 р. у м. Чернівці герцогства буковина 

Австро-Угорської імперії. єврей, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник готелю «Інтернаціонал». 
заарештований 28 вересня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 3 листопада 
1937 р. за відсутності складу злочину.

боЖенко максим макарович народив-
ся 1888 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. просян-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 21 квітня 1938 р. за 
розвідувальну діяльність на користь іноземної 
держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 вересня 1956 р.

боЖенко марія лазарівна народилася 
1895 р. у Таврійській губ. Росіянка, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживала у Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 28 жовтня 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бував у Темтабі на ст. потьма Московсько-
Рязанської залізниці. після звільнення з-під 
варти проживала в м. Сімферополь Крим-
ської обл. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

боЖенко микола васильович наро-
дився 1912 р. у с. Кочелаєво пензенської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Експеди-
тор деревообробного заводу на ст. Куп’янськ-
вузл. північно-Донецької залізниці. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 13 січня 1938 р. як розкурку-
лений, що приховав своє минуле і обманним 
шляхом влаштувався на роботу на транспорт 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом північно-
Донецької залізниці 11 жовтня 1938 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

боЖенко микола васильович (Зарван-
ський никифор васильович) народився 1887 р. 
у с. Луги Ольгопольського пов. подільської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
у 1912—1918 рр. член партії соціалістів-рево-
люціонерів, у 1918—1919 рр. член партії бо-
ротьбистів, член вКп(б) з 1919 р. проживав 
у Харкові. Керуючий Харківської бази Цен-
тросоюзу. заарештований 28 вересня 1937 р. 
як член української к.-р. націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
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УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 30 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
31 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
16 листопада 1957 р.

боЖко венедикт михайлович народився 
1893 р. у с. Сосипетропілля павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Кругле Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Орілька півд. залізниці. 
заарештований 19 вересня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1964 р.

боЖко єлизар якович народився 1890 р. 
на хут. Самборівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. земле-
впорядник Харківського обласного земвідділу 
по Дворічанському р-ну. позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 27 серпня 1937 р. за 
шкідницькі дії зі землевпорядження та вислов-
лювання к.-р. поглядів (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у бамтабі в м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 14 червня 1989 р.

боЖко митрофан іванович народився 
1885 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Охтирка Охтирсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 21 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 14 квітня 1938 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Термін покарання відбував 
у північзалізничтабі, де й помер 31 трав-
ня 1939 р. Реабілітований 26 червня 1992 р.

боЖко Петро антонович народився 
1887 р. на хут. Рогачівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на дільниці 
«верстатобуд» радгоспу «Липці» у Липецько-
му р-ні Харківської обл. продавець робкоопу. 
У 1931 р. розкуркулений і висланий до Ураль-
ської обл. У 1932 р. із заслання втік. заарешто-
ваний 12 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 14 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Амур-
залізничтабі. Реабілітований 9 червня 1989 р.

боЖоР анастасія савівна народилася 
1901 р. у с. Інгуло-Кам’янка Олександрій-
ського пов. Херсонської губ. Українка, із 
селян, освіта середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештова-
на 16 грудня 1937 р. як член сім’ї зрадника 
батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Темтабі в Мордовській АРСР. 
Реабілітована 16 жовтня 1956 р.

бойко абрам семенович народився 
1876 р. у с. писарівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. писарівка Старосалтів-
ського р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 5 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 квітня 1989 р.

бойко василь Гаврилович народився 
1883 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюм ського р-ну Харківської обл. завідувач 
відділу постачання та збуту фарбового заводу. 
У 1922 р. під слідством Ізюмської ЧК. за-
арештований 25 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1958 р.

бойко володимир миколайович наро-
дився 1895 р. у с. Лушково [Люблінської губ.]. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник пожежної 
охорони будівельного тресту. У 1920 р. під 
арештом ЧК за службу в білій армії. заареш-
тований 12 березня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), 2 березня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд, справу закри-
то Харківським міськвідділом НКвС 2 липня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бойко володимир Петрович народився 
1907 р. у с. Дедеркали Кременецького пов. во-
линської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. заступ-
ник начальника танкового цеху заводу № 183. 
заарештований 30 травня 1938 р. як член ан-
тирад. правотроцькістської організації (стат-
ті 547, 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 28 травня 
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1940 р. (статті 587, 5811 КК РРФСР) засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у вТТ з обме-
женням прав на 5 років і конфіскацією майна. 
помер 29 грудня 1940 р. у бутирській в’язниці 
в Москві. Реабілітований 4 лютого 1956 р.

бойко Ганна василівна народилася 
1906 р. у с. пилипове Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. жихар 
Харківського р-ну Харківської обл. Домо-
господарка. заарештована 5 січня 1938 р. як 
дружина контрреволюціонера (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 квітня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент передана під гласний нагляд органів 
НКвС за місцем проживання на 2 роки. Реа-
білітована 7 грудня 1956 р.

бойко Георгій олександрович народив-
ся 1903 р. у Харкові. Українець, з робітни-
ків, освіта середня спеціальна, член вКп(б) 
з 1920 р. проживав у Києві. Інспектор полі-
тичного управління КвО, батальйонний комі-
сар. заарештований 6 липня 1938 р. за участь 
в антирад. військовій фашистській змові 
(статті 541 п. «б», 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито військовою прокуратурою КОвО 
13 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 16 серпня 1939 р.

бойко Григорій кирилович народився 
1904 р. у с. Ступки зіньківського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Козіївка Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Рахівник радгоспу 
«Глобівський». У 1932 р. під слідством Трос-
тянецького Рв ДпУ. заарештований 1 жовтня 
1937 р. за антирад агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 6 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1967 р.

бойко дмитро семенович народився 
1897 р. у міст. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. буфетник їдальні № 15 на ст. Любо-
тин півд. залізниці. Майно конфісковане, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
22 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність та дис-
кредитацію органів НКвС (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 березня 1958 р.

бойко іван артемович народився 1892 р. 
у с. Киселі зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 

позапарт. проживав у с. Киселі Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою су-
дової трійки ДпУ УСРР від 27 квітня 1930 р. 
(ст. 5616 КК УСРР) висланий [до північного 
краю] на 5 років. заарештований 14 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 15 липня 1966 р.

бойко іларіон карïович народився 
1893 р. у с. жихар Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1928 рр. і 1932—
1935 рр. чл. вКп(б). проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Машиніст 
ст. Ізюм північно-Донецької залізниці. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської терористичної організації та за 
підривну роботу на транспорті (статті 548, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. від 17 листопада 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 листопада 1937 у [м. Сталіне Сталінської 
обл.]. Реабілітований 20 лютого 1957 р.

бойко йосиï іванович народився 1905 р. 
у с. жихар Харківського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. жихар Харківського 
р-ну Харківської обл. вагонний майстер депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
21 жовтня 1931 р. як член правотроцькістської 
організації та за підривну роботу (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. (стат-
ті 547, 548, 549, 5411 через ст. 20 КК УРСР) 
засуджений на 15 років тюремного ув’язнення 
з конфіскацією майна та пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 23 травня 1957 р.

бойко микола семенович народився 
1891 р. у с. Глушково Курської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1937 рр. член вКп(б). проживав у Хар- 
кові. Майстер заводу № 183. заареш тований 
10 жовтня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 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. помер 25 жовт ня 1937 р. 
у Харківській в’язниці. Реабілітований 4 лю-
того 1958 р.

бойко михайло іванович народися 
1909 р. у с. в’язовка Новохоперського пов. 
воронезької губ. Росіянин, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший продавець магазину Тсоавіахі-
му. заарештований 28 жовтня 1937 р. як син 



242 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

розкуркуленого та брат репресованого, за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у бур-
залізничтабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

бойко михайло іванович народився 
1899 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 харківської артілі «Хімапара-
тура». У 1930 р. розкуркулений і висланий до 
північного краю. заарештований 28 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію та терористичні 
прояви (статті 548, 5410 ч. 2 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 листопада 1988 р.

бойко михайло стеïанович народився 
1890 р. у м. Тифліс Тифліської губ. Росіянин, 
із селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у м. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. Фельдшер залізничної полі-
клініки ст. Люботин півд. залізниці. заареш-
тований 13 квітня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 22 червня 1938 р. засуджений до 3 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

бойко никифор васильович народився 
1889 р. у с. Любомирка Ольгопільського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Червонозаводської ТЕЦ. заарештований 
14 квітня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бойко олександр андрійович народився 
1910 р. у с. билбасівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. билбасівка 
Слов’янського р-ну Донецької обл. Ремонт-
ний робітник ст. Слов’янськ південно-До-
нецької залізниці. заарештований 10 вересня 
1938 р. за неякісний ремонт вагонів, що при-
звело до аварії поїзда (статті 547, 549 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 12 листопада 
1938 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений до 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував в Озертабі, звідки 
у жовтні 1952 р. етапований на безстрокове 
поселення до с. Сухобузимське Краснояр-
ського краю. На 1973 р. проживав за ста-
рою адресою. Реабілітований 1 серпня 1957 р.

бойко олексій Григорович народився 
1894 р. у м. переяслав переяславського пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1918 рр. 
член УСДРп, у 1924—1929 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Гравер 
заводу № 14. заарештований 15 липня 1938 р. 
як член антирад. терористичної організації та 
за зраду батьківщини (статті 541 п. «а», 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
22 березня 1939 р. виправданий.

бойко Парасковія Пилиïівна народи-
лася 1899 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, письмен., 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 14 листопада 1937 р. як 
дружина репресованого (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 31 березня 
1938 р. звільнена з-під варти 5 квітня 1938 р.

бойко Петро андрійович народився 
1893 р. у с. єреміївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бо-
годарівка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Чубаря. У 1931 р. май-
но конфісковане. заарештований 29 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (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. Термін пока-
рання відбував в Ірбейському р-ні Краснояр-
ського краю. Реабілітований 21 червня 1989 р.

бойко Прокіï іванович народився 
1911 р. у с. Киселі зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт., 
у 1932—1933 рр. член вЛКСМ. проживав на 
хут. Камиленка Олексіївського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Хвиля пролета-
рів». У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
6 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у бурзаліз-
ничтабі. Реабілітований 15 листопада 1989 р.

бойко терентій семенович народився 
1905 р. у с. Новоселиця Чигиринського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1922—1929 рр. член вЛКСМ, 
у 1928—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. помічник голови Харківської місь-
кої ради. заарештований 5 листопада 1937 р. 
як член антирад. терористичної організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 20 січня 1938 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 



243Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

Розстріляний 20 січня 1938 р. у Києві. Реабі-
літований 7 червня 1993 р.

бойко Федір Федорович народився 
1906 р. у с. Ступки зіньківського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. бухгал-
тер Союзспецбуду. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
29 жовтня 1937 р. як син куркуля, за антирад. 
настрої та диверсійні наміри (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Усольтабі в Молотовській обл. На 
1959 р. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл., працював у радгоспі 
ім. Чапаєва. Реабілітований 22 травня 1959 р.

бойко-ЗахаРова тетяна Федорівна 
народилася 1905 р. у с. Миколаївка єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Українка, із 
селян, освіта вища, позапарт., у 1926—1937 рр. 
член вКп(б). проживала в Харкові. Студент-
ка Харківського педінституту. заарештована 
16 лютого 1938 р. як дружина члена антирад. 
організації правих і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 26 березня 1938 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Акмолінському відділенні Кар-
табу. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 10 березня 1940 р. ув’язнення у вТТ 
замінено висланням до Красноярського краю 
на 5 років з зарахуванням терміну з дня аре-
шту. Реабілітована 22 травня 1989 р.

бойник микита Петрович народився 
1882 р. у с. Соколів зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Соколів зміївського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 23 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію і ухвалою особливої  
трійки УНКвС по Харківській обл. від 27 жовт-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у м. Томськ Новосибірської обл. 

бойцов Григорій дмитрович народився 
1890 р. у с. Сальніци Тульської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Голова Харків-
ської облпромметалоспілки. заарештований 
4 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 15 січня 
1939 р. засуджений на 5 років позбавлення волі 
у далеких вТТ з пораженням прав на 2 роки. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 27 лютого 
1938 р. вирок скасовано, справу передано на 
новий судовий розгляд в іншому складі суддів 
зі звільненням з-під варти на підписку про 

невиїзд. Харківським облсудом 17 листопада 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину з анулюванням підписки про невиїзд.

бойЧевський сергій миколайович 
народився 1880 р. у м. Старобільськ Старо-
більського пов. Харківської губ. Українець, 
із службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Старший ревізор 
Харківського обласного управління Держ-
страху. заарештований 10 жовтня 1937 р. за  
шпигунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жовт-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 жовтня 1957 р.

бойЧенко іван євдокимович народив-
ся 1908 р. у с. верхня Орілька зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1932 р., 
член вЛКСМ з 1927 р. проживав у м. валки 
валківського р-ну Харківської обл. Голова 
окружної виборчої комісії. заарештований 
9 червня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної троцькістської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 16 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бойЧенко никифор васильович наро-
дився 1892 р. у с. Геївка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1923—1925 рр. канди-
дат у члени РКп(б). проживав у с. Геївка Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Слюсар з ре-
монту друкарських і лічильних машинок Дзер-
жинського відділення Хаторгу. заарештований 
23 квітня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 25 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бойЧУк антон Петрович народився 
1902 р. у с. Селець Станіславського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта незакін-
чена вища, член вКп(б) з 1927 р. проживав 
у сел. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. завідувач гаражу 10-ї дистанції колії 
півд. залізниці. заарештований 30 вересня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації та агент іноземної розвідки (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 24 квітня 1959 р.

бойЧУк трохим онóфрійович народив-
ся 1894 р. у с. Шекеринці Острозького пов. 
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волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 6 березня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 19 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бок юстина абрамівна народилася 
1895 р. у м. Олександрівськ Олександрів-
ського пов. Катеринославської губ. Німке-
ня, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживала у Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 11 листопада 1937 р. як дружи-
на засудженого за шпигунство (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 27 листопада 1937 р. 
через важку хворобу підслідної. звільнена 
з-під варти 2 грудня 1937 р.

бок яків Гергардович народився 1884 р. 
у м. Олександрівськ Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та вища, позапарт. проживав у Харкові. Стар-
ший економіст тресту «Трубостальпроект». 
заарештований 14 серпня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської шкідницької організації та агент 
німецької розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 28 листопада 1989 р.

боксеР-ГольдбеРГ Ушер Гершович 
народився 1904 р. у м. Рожище Луцького 
пов. волинської губ. єврей, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1924—1929 рр. 
член КпзУ. проживав у Харкові. Робітник 
експериментальної майстерні Харківського 
психоневрологічного інституту. заарештова-
ний 8 серпня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 17 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 2 квітня 1939 р.

болГаРов микола володимирович на-
родився 1894 р. у с. Олександрівка Одеського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Контролер ХТз. У 1921 р. Одесь-
кою губЧК за участь у куркульському по-
встанні проти рад. влади позбавлений волі 
в концтаборі на 5 років. Амністований через 
7 днів. заарештований 9 січня 1938 р. як 
один з керівників Аккоржанського повстання 
німців-колоністів проти рад. влади у 1919 р. 
(статті 542, 543, 548 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 26 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 546, 549, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 

4 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
10 травня 1957 р.

болдиР іван тарасович народився 
1898 р. у м. Таганрог області війська Дон-
ського. Українець, з робітників, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник 5-ї дистанції зв’язку і сигналізації 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
16 січня 1938 р. як член диверсійної шпигун-
ської організації (статті 547, 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 26 серпня 1938 р. (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 26 серпня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 13 березня 1958 р.

болдиР ксенія іванівна народилася 
1901 р. на ст. Авдіївка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українка, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. продавщиця магазину № 41 Хар-
промторгу. заарештована 8 вересня 1938 р. як 
дружина члена антирад. правотроцькістської 
диверсійно-терористичної організації на півд. 
залізниці (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 жовтня 1938 р. як со-
ціально небезпечний елемент віддана під глас-
ний нагляд органів НКвС за місцем проживан-
ня на 2 роки. Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

болдиРева онисія іванівна народилася 
1882 р. у с. Червоний Лиман Катеринослав-
ської губ. Українка, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 4 жовтня 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбувала в Акмо-
лінському відділенні Картабу. після звільнен-
ня проживала в Московській обл. Реабіліто-
вана 28 жовтня 1989 р.

болдін берко абрамович народився 
1872 р. у м. полоцьк полоцького пов. ві-
тебської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач кіоску Союздруку. заарештований 
9 серпня 1937 р. за к.-р. 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 1 лютого 1994 р.

болдовський Григорій Петрович на-
родився 1905 р. у с. Хорошеве Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Хорошеве Харківського р-ну Харківської 
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обл. Робітник ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 11 вересня 1937 р. за при-
ховування соціального походження, недбале 
ставлення до своїх обов’язків, що призвело до 
аварії і ухвалою трійки при УНКвС по Кур-
ській обл. від 2 грудня 1937 р. за проникнення 
на транспорт за фальшивими документами, 
шкідництво та розкладання трудової дисци-
пліни, виступи проти позики оборони країни 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у Самартабі в Куйбишев-
ській обл. Реабілітований 19 січня 1955 р.

болдовський семен Павлович наро-
дився 1888 р. у с. Хорошеве Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 16 лютого 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
8 липня 1938 р. (ст. 4 КпК УРСР).

болдУРат Захар якович народився 
1887 р. у с. Новоукраїнка Одеського пов. Хер-
сонської губ. Молдаванин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1918 рр. член 
РСДРп(м). проживав у Харкові. Робітник за-
воду № 183. заарештований 14 квітня 1938 р. 
за антирад. та диверсійну діяльність (статті 549, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 21 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

боле сергій карлович народився 1899 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач будівельного сектора Ді-
прококсу. заарештований 18 вересня 1937 р. 
як член троцькістської підривної організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 19 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 травня 1959 р.

болеховський василь микитович на-
родився 1894 р. у с. пійло Калуського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. поляк, із селян, освіта вища, поза-
парт. проживав у с. Таранівка зміївського 
р-ну Харківської обл. Учитель Таранівської 
СШ. заарештований 29 серпня 1937 р. як член 
к.-р. організації та за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

болибок Гаврило васильович народився 
1893 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-

ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у смт Дергачі Дергачів-
ського р-ну Харківської обл. Робітник харків-
ського заводу № 183. заарештований 23 березня 
1938 р. за шпигунську та диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 27 травня 1939 р. виправданий.

болибок кіндрат стеïанович народив-
ся 1896 р. у с. Шептухин-болибоки Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Шептухин-болибоки Дергачівського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер Харківського за-
воду Харчоторгу. заарештований 11 вересня 
1937 р. як білий офіцер і реемігрант у мину-
лому та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

болкУнов олександр олександрович 
народився 1908 р. у сел. Краматорівка Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Данилівка барвінківського р-ну 
Харківської обл. Робітник заводу ім. Куй-
бишева в м. Краматорськ Донецької обл. 
заарештований 28 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної повстанської організа-
ції та за антирад. роботу (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд 28 травня 1939 р., справу закрито 
Харківським міськвідділом НКвС 31 серпня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

болоГов василь дмитрович народився 
1894 р. у с. бологівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. бологівка Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу «Дворічанський». У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 16 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

болоГов тит максимович народився 
1887 р. на хут. бологівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. бологівка Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу «Дворічанський». У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР від 21 квітня 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР)  
висланий до північного краю на 3 роки. заареш-
тований 4 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
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трійки УНКвС по Харківській обл. від 18 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

болотін євсей абельович народився 
1880 р. у м. Новгород-Сіверський Новгород-
Сіверського пов. Чернігівської губ. єврей, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Кравець артілі «Швейшкір-
ремонт». заарештований 11 лютого 1938 р. за 
розвідувальну та к.-р. діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р., звільне-
ний з-під варти як помилково заарештований.

болотний іван Григорович народився 
1893 р. у с. Алгаші Курмиського пов. Симбір-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Яловенкове Харків-
ського р-ну Харківської обл. завідувач мага-
зину на ст. Люботин півд. залізниці. заареш-
тований 9 грудня 1937 р. як підозріла особа,  
що мала зв’язки з німцями і розкуркуленими 
(статті 546, 5410 КК УРСР), і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 30 березня 1989 р.

болотов микола Григорович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. Начальник від-
ділу матеріально-технічного постачання Хар-
ківського аеропорту. заарештований 28 червня 
1938 р. як член повстанської к.-р. організації 
(статті 541 п. «а», 542, 5411 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом ХвО 22 березня 1939 р. (стат-
ті 542, 546 ч. 1, 547, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією майна. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
4 листопада 1939 р. справу направлено на 
дослідування зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 17 лютого 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

болсУновський йосиф іванович, 
див. БОÂСÓНОÂСЬÊИЙ (Бîлñóíîâñüêèй) Йî-
ñèф ²âàíîâèч.

болсУновський стеïан михайло-
вич народився 1900 р. у с. будки-Собічинські 
Овруцького пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Циглерівка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. безробітний. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 21 грудня 1937 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації та за 
антирад. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

болтиШев сергій Павлович народив-
ся 1895 р. на ст. Аджикабу бакинської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта вища, поза-
парт., у 1920—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Начальник вантажної служби 
Управління півд. залізниці. заарештований 
15 вересня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
організації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
3 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

болтовський іван юхимович наро-
дився 1895 р. у с. Суботівка подільської губ. 
Українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Учитель шко-
ли № 83. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
за шпигунську діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

больдРіні олександр Генріхович на-
родився 1875 р. у с. Голта Ананьївського пов. 
Херсонської губ. Італієць, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дворічна 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Ма-
шиніст водокачки ст. Дворічна північно-До-
нецької залізниці. заарештований 11 січня 
1938 р. за антирад. настрої та розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 3 жовт-
ня 1938 р. за участь у диверсійній і шпи-
гунській організації, за завданням якої мав 
вивести з ладу водокачку, та фашистську 
агітацію винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 23 жовтня 1938 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

болюх семен олексійович народив-
ся 1898 р. у с. Синиха Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сини-
ха Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 5 травня 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 9 травня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 7 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 27 березня 1989 р.

бонах володимир валентинович наро-
дився 1889 р. у польщі. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Робітник заводу 
«змичка». заарештований 16 березня 1938 р. за 
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шпигунство (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
печенізьким Рв НКвС 3 вересня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бондаР андрій іванович народився 
1885 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 цегельного заводу радгоспу «пархо-
мівський». У 1930 р. розкуркулений. заареш-
тований 25 жовтня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

бондаР дмитро стеïанович народився 
1895 р. у міст. Судилків заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. павлівка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. К. Маркса. У 1931 р. нарсудом за невико-
нання держзобов’язань засуджений на 6 міс. 
примусових робіт. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 12 грудня 1938 р. за к.-р. 
діяльність та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.

бондаР іван никифорович народився 
1901 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 пархомівського цукрозаводу. заареш-
тований 27 жовтня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від  
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

бондаР іван семенович народився 
1887 р. у с. велика писарівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. за-
рябинка богодухівського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. заарештований 12 берез-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 16 серпня 1957 р.

бондаР кирило васильович народився 
1873 р. у с. Лиман зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 

р-ну Харківської обл. Робітник Ізюмської 
міськради. У 1929 р. розкуркулений. У 1931 р. 
під арештом за втечу від вислання. заарешто-
ваний 3 серпня 1937 р. за к.-р. фашистську 
агітацію, дискредитацію партії та рад. влади 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Сибта-
бі. Реабілітований 17 січня 1994 р.

бондаР кирило Пилиïович народився 
1891 р. на хут. парнуватий Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. пар-
нуватий борівського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. У 1929 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі майно конфісковане. за-
арештований 17 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 28 серпня 1964 р.

бондаР оïанас данилович народився 
1905 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. пар-
хомівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Робітник пархомівського цукрозаводу. 
У 1930 р. розкуркулений, за невиконання пла-
ну хлібозаготівлі позбавлений волі на 4 роки. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за антирад. 
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. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 19 червня 1964 р.

бондаР Петро митрофанович народився 
1883 р. у с. Микільське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Микільське ве-
ликобурлуцького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Калініна. заарештований 9 лю-
того 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5411 КК 
УРСР), справу закрито великобурлуцьким Рв 
НКвС 3 квітня 1938 р. за недостатності до-
казів зі звільненням з-під варти.

бондаР Пилиï васильович народився 
1900 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пархомівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник пархомівського цукрозаводу. У 1932 р. 
майно конфісковане. заарештований 27 жовт- 
ня 1937 р. за антирад. агітацію, к.-р. погляди 
та незадоволення рад. владою (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. Термін 
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покарання відбував в Амуртабі в м. Хаба-
ровськ Хабаровського краю, де й помер 8 лис-
топада 1939 р. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

бондаР стеïан дорофійович народив-
ся 1902 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Хоми-
не Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 5 травня 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної організації (статті 542, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

бондаР тимофій симонович народився 
1892 р. у с. велика писарівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. Семенів Яр богодухівського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель НСШ. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 5 березня 1938 р. 
за антирад. настрої та націоналізм (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 18 липня 1958 р.

бондаР трохим васильович народився 
1896 р. на хут. Декрешеве богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1917 р. член УпСР. проживав 
на хут. Сидоряче Опішнянського р-ну полтав-
ської обл. продавець магазину сільспоживтова-
риства у с. першотравневе Котелевського р-ну 
полтавської обл. У 1931 р. майно конфісковане. 
заарештований 2 березня 1938 р. за службу 
в армії петлюри, к.-р. погляди, антирад. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

бондаР юхим андрійович народився 
1908 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пархомів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник пархомівського цукрозаводу. У 1930 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
26 жовтня 1937 р. за к.-р. погляди та незадо-
волення рад. владою (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 20 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амуртабі в м. Свободний Хабаров-
ського краю. На 1961 р. проживав за старою 
адресою. Реабілітований 25 серпня 1961 р.

бондаР-любаРський микола тим-
офійович народився 1902 р. у Харкові. Росі-
янин, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у м. Ніколаєвськ-на-Амурі Ха-
баровського краю. Головний інженер 72-го 
окремого будівельного батальйону Нижньо-
амурського укріпленого району. заарешто-
ваний 15 січня 1938 р. за участь у військовій 
троцькістській змові (статті 581 п. «б», 587, 
588, 5811 КК РРФСР), справу закрито Ов 
НКвС 2-ї окремої Червонопрапорної армії 
5 березня 1939 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР).

бондаРев андрій володимирович на-
родився 1886 р. у с. Лозова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кутьків-
ка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Хвиля революції». У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 19 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 14 квітня 1989 р.

бондаРев (бондаренко) дмитро Пе-
трович народився 1916 р. у с. Капитолівка 
Ізюм ського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. Капитолівка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. піонервожатий Левківської 
школи. заарештований 11 жовтня 1937 р. 
вДТв УДб НКвС ст. Козятин південно-
західної залізниці за намір розвісити пор-
трети ворогів народу у вагоні поїзда, в якому 
їхали призовники РСЧА (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом південно-західної залізниці 
4 грудня 1937 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі з пораженням прав на 5 років. 
Термін покарання відбував у Магаданській 
обл. Реабілітований 20 листопада 1957 р.

бондаРев іларіон іларіонович народив-
ся 1890 р. у с. Кутьківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кутьківка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. У 1930 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав, висланий до північ-
ного краю. заарештований 4 серпня 1937 р. 
за к.-р. роботу та зрив підписки на позику 
обороноздатності СРСР (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 грудня 1989 р.

бондаРев лаврентій володимирович на-
родився 1898 р. у с. Лозова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Гусин-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Са-
нітар медичної амбулаторії. заарештований 
16 жовт ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у бамтабі 
в м. Улан-Уде бурят-Монгольської АСРР. 
Реабілітований 16 березня 1989 р.

бондаРева олександра сергіївна наро-
дилася 1903 р. у слоб. Сватове-Лучка Катери-
нославської губ. Українка, з робітників, освіта 
вища, у 1927—1937 рр. член вКп(б). про-
живала в Харкові. викладач робітфаку і по-
мічник декана історичного факультету Хар-
ківського педагогічного інституту. заареш-
тована 16 листопада 1937 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 20 січня 1938 р. (статті 548, 5411 
через ст. 20 КК УРСР) засуджена на 10 років 
позбавлення волі з пораженням прав на 5 ро-
ків і конфіскацією особистого майна. Термін 
покарання відбувала у м. Магадан Хабаров-
ського краю. Реабілітована 14 березня 1956 р.

бондаРевиЧ-ШиШкевиЧ микола 
Петрович народився 1907 р. у с. Стебник Дро-
гобицького пов. провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1927—1934 рр. член КпзУ. проживав у Хар-
кові. помічник бухгалтера комбінату «Шкіря-
ник». заарештований 2 серпня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 вересня 1962 р.

бондаРевський іван якович народив-
ся 1876 р. у с. Качалівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. заготівельник Краснокутського пункту 
Утильсировини. У 1931 р. майно конфіскова-
не. заарештований 14 квітня 1938 р. як член 
української к.-р. націоналістичної організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 18 жовтня 1958 р.

бондаРевський олександр андрійо-
вич народився 1914 р. у с. Китченківка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 

проживав на ст. павлоград півд. залізниці. 
Майстер будівництва на ст. павлоград. за-
арештований 10 червня 1938 р. як член ан-
тирад. повстанської диверсійної організації 
на стратегічних спорудах (статті 542, 547, 549 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 1 квітня 1939 р. за статтями 542, 547, 
5411 КК УРСР виправданий за недоведеності 
складу злочину, а за статтею 5630 п. «а» ч. 1 КК 
УРСР засуджений до 6 років позбавлення волі.

бондаРенко андрій Гаврилович наро-
дився 1901 р. у с. Крутоярівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Крутоярівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Ленінська думка». 
заарештований 10 вересня 1937 р. за антикол-
госпну та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 19 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі 
в м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР. 
Реабілітований 24 березня 1989 р.

бондаРенко андрій маркович наро-
дився 1903 р. у [с. Нова Херсонка] Уфим-
ського пов. Уфимської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Іванівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник ферми «Комсомолець» 
радгоспу «Іллічівка». заарештований 2 берез-
ня 1932 р. барвінківським Рв ДпУ, 17 січ-
ня 1933 р. справу закрито зі звільненням 
з-під варти. заарештований 2 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію серед робітників радгоспу 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки 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 бамтабі. На 1958 р. проживав 
у м. Омськ, працював сторожем магазину. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

бондаРенко андрій стеïанович наро-
дився 1895 р. на хут. Костів Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1927—1934 рр. член вКп(б). прожи-
вав у с. Рогань Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Майстер Роганської паперової фабрики. 
заарештований 16 квітня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
Чугуївським Рв НКвС 20 вересня 1938 р. за 
відсутності складу злочину.

бондаРенко антон андрійович наро-
дився 1904 р. у с. Убіжичі Городнянського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. в’язень будівель-
ної вТК НКвС у сел. Мерефа Харківської 
обл. Справу порушено 4 грудня 1937 р. відді-
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лом місць ув’язнення ХОУ НКвС за антирад. 
агітацію серед ув’язнених (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 8 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 березня 1989 р.

бондаРенко архиï олексійович наро-
дився 1889 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Чепіль балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Орджонікідзе. заарештований 16 жовтня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

бондаРенко Георгій васильович наро-
дився 1895 р. у с. Мартове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1919 р. проживав 
у Харкові. Начальник Управління хлібної ін-
спекції наркомату заготівель. заарештований 
20 липня 1938 р. як член терористичної к.-р. 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито підготовчим засіданням вТ ХвО 
15 квітня 1939 р. за недоведеності складу зло-
чину. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд 10 травня 1939 р. Харківським облсу-
дом 29 травня 1939 р. виправданий.

бондаРенко Григорій євдокимович на-
родився 1885 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Електромеханік Харківського відділення 
Електропрому. заарештований 1 листопада 
1937 р. як член к.-р. фашистської диверсій-
ної повстанської організації (статті 542 через 
ст. 17, 544, 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
25 квітня 1997 р.

бондаРенко данило максимович на-
родився 1881 р. у с. великі Копані Дніпров-
ського пов. Таврійської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював чабаном у радгоспі «Іллічівка» 
барвінківського р-ну Харківської обл. зааре-
штований 9 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 19 серпня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 30 грудня 1965 р.

бондаРенко дмитро антонович наро-
дився 1893 р. у с. Драгоманівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у с. Новомихайлівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. бригадир колгоспу ім. Мо-
лотова. заарештований 17 вересня 1937 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 7 грудня 1989 р.

бондаРенко дмитро Петрович, див. 
БОНДАÐЕÂ (Бîíäàðåíêî) Дìèòðî Ïåòðîâèч.

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 
18 жовтня 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. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 12 червня 1989 р.

бондаРенко єлисей стеïанович на-
родився 1890 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із селян, освіта середня, член вКп(б) 
з 1918 р. Начальник відділу технічної під-
готовки ХЕТзу. заарештований 9 вересня 
1938 р. як член антирад. терористичної ор-
ганізації правих (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 жовтня 1939 р. за участь в антирад. ор-
ганізації позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північзалізнич-
табі. Реабілітований 16 грудня 1955 р.

бондаРенко Захар іванович народився 
1887 р. у с. бабаї Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Аг-
роном тресту приміських радгоспів. У 1930 р. 
під арештом Сумського Рв ДпУ. заарештова-
ний 19 липня 1938 р. (статті 548, 547, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 11 лип-
ня 1939 р. виправданий.

бондаРенко Зінаїда василівна народи-
лася 1900 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українка, із священнослужителів, 
освіта середня, член вКп(б) з 1921 р. прожи-
вала в Харкові. Друкарка НДІ вогнетривів. за-
арештована 25 липня 1938 р. як дружина зрад-
ника батьківщини та за к.-р. діяльність (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР), 15 січня 1939 р. звільне-
на з-під варти на підписку про невиїзд, справу 
закрито Харківським міськвідділом НКвС 
30 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бондаРенко іван іванович народився 
1886 р. у с. Старий Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. водяне 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
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дорожньої дільниці у Харкові. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 3 грудня 1937 р. 
як куркуль у минулому та за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
5 вересня 1958 р.

бондаРенко іван ілліч народився 
1895 р. на хут. Картамиш Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав. на хут. Картамиш 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Нова Українка». У травні 1937 р. під 
слідством за к.-р. діяльність. заарештований 
26 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 15 березня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 4 травня 1938 р. справу повернено на до-
слідування. Харківським облсудом 17 липня 
1938 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Реабі-
літований 19 травня 1992 р.

бондаРенко іван макарович народив-
ся 1895 р. у с. великі бучки Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дубові Гряди Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1931 р. роз-
куркулений, в адміністративному порядку ви-
сланий до північного краю, із заслання втік. 
заарештований 28 серпня 1937 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 березня 1989 р.

бондаРенко іван миколайович наро-
дився 1895 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 харківського заводу № 183. заареш-
тований 24 квітня 1938 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР), справу закрито військовою прокура-
турою ХвО 20 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР).

бондаРенко іван Петрович народився 
1896 р. у сел. юзівка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. Директор заводу № 183. заарешто-
ваний 25 травня 1938 р. як один з керівників 
троцькістської організації на заводі № 183 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 28 липня 1938 р. 

(статті 581 п. «а», 587, 588, 5811 КК РРФСР) 
винесено ухвалу про розстріл з конфіска-
цією майна. Розстріляний 28 липня 1938 р. 
у Москві. Реабілітований 14 березня 1956 р.

бондаРенко ілля іванович народився 
1904 р. на хут. вірівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. білий Ко-
лодязь вовчанського р-ну Харківської обл. 
Сільгосп робітник бурякорадгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 23 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 16 червня 1989 р.

бондаРенко кирило данилович на-
родився 1888 р. у с. Андріївка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Андріївка 
Друга балаклійського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1932 р. частину майна 
конфісковано, у 1935 р. майно конфісковане 
повністю. заарештований 9 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 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. Реабілі-
тований 26 червня 1989 р.

бондаРенко кіндрат логвинович на-
родився 1878 р. у с. Гулянка житомирсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новомар’ївка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «за урожай». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. У 1936 р. під 
арештом Коростенського Рв НКвС як со-
ціально небезпечний елемент. заарештований 
22 січня 1938 р. за к.-р. діяльність, спрямовану 
на підрив могутності держави (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

бондаРенко лóк’ян іванович народив-
ся 1881 р. у с. Ізбицьке вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Радян-
ське вовчанського р-ну Харківської обл. 
Комірник піонерського табору військового 
училища. заарештований 17 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 22 лис-
топада 1937 р. звільнений з-під варти на під-
писку про невиїзд. Справу закрито вовчан-
ським Рв НКвС 7 грудня 1937 р. (ст. 5 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.
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бондаРенко максим Пилиïович наро-
дився 1885 р. у с. Гатище вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. зідьки 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
чоботарської артілі в м. зміїв. заарештований 
23 квітня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 27 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

бондаРенко матвій антонович наро-
дився 1888 р. у с. Андріївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ст. Основа півд. залізниці. Розкуркуле-
ний. заарештований 8 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 жовт-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 3 липня 1989 р.

бондаРенко микола васильович наро-
дився 1897 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. пенсі-
онер. заарештований 27 березня 1938 р. як 
член к.-р. організації РОвС (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 548, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

бондаРенко микола іванович народив-
ся 1887 р. у с. Яковлівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Яковлівка Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. заарештований 17 квітня 1938 р. 
як організатор виступу жінок проти активістів 
села з метою здійснення терактів (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 серпня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бондаРенко михайло андрійович на-
родився 1913 р. у с. Наталине Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, поза-
парт., у 1929—1937 рр. член вЛКСМ. Служив 
у м. Чита Читинської обл. Червоноармієць 
артполку 93-ї стріл. дивізії. заарештований 
10 листопада 1937 р. як член к.-р. повстанської 
націоналістичної організації (статі 5810, 5811 КК 
РРФСР) і військовим трибуналом забайкаль-
ського військокругу 9 лютого 1939 р. (ст. 5812 
КК РРФСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням прав на 2 роки, 

а за статтями 581 п. «б», 582, 5811 КК РРФСР 
виправданий. Ухвалою військової колегії вер-
ховного Суду СРСР від 31 березня 1939 р. 
звільнений з-під варти під нагляд команду-
вання військової частини. Справу закрито Ов 
ГУДб НКвС забайкальського військокругу 
22 листопада 1939 р. (ст. 4 п. 5 КпК РРФСР).

бондаРенко михайло мелетійович на-
родився 1892 р. на хут. Купин вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Чорне 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Хвиля революції». У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 6 квітня 1938 р. 
як член к.-р. куркульського повстанського 
угруповання та за к.-р. агітацію (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 541 
п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

бондаРенко михайло миколайович 
народився 1898 р. у с. Нова водолага валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у с. Нова водолага Нововодолазького 
р-ну Харківської обл. завідувач буфету № 2. 
заарештований 13 лютого 1938 р. за службу 
в білій армії, антирад. настрої та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

бондаРенко михайло Федорович на-
родився 1905 р. у с. болдиревка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1926—1932 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Майстер заводу № 135. зааре-
штований 15 листопада 1937 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 23 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 липня 1959 р.

бондаРенко мокій омелянович на-
родився 1894 р. на хут. Майдан валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. ве-
лика Лихівка валківського р-ну Харківської 
обл. Учитель школи. заарештований 14 люто-
го 1938 р. за к.-р. настрої, бажання вступити 
до к.-р. організації (статті 549, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.
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бондаРенко никифор микитович на-
родився 1901 р. у с. Караван валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Караван 
Старовірівського р-ну Харківської обл. бри-
гадир колгоспу «Серп і молот». заарештова-
ний 27 липня 1938 р. як член антирад. теро-
ристичної есерівської організації (статті 547, 
549, 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито 
1 лютого 1939 р. за відсутності доказів.

бондаРенко олександр карïович на-
родився 1895 р. у с. перекіп валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. пісочин Харківського р-ну Харківської 
обл. без певних занять, за фахом учитель. 
У 1918 і 1919 рр. під арештом ЧК як колишній 
білий офіцер. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за службу в білій армії, к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у північзалізничтабі та 
Самартабі. Реабілітований 21 червня 1989 р.

бондаРенко олександр миколайович 
народився 1893 р. у с. перекіп валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Охоронець заводу Екіхіммаш. У 1930 р. під 
слідством Харківського оперсектора ДпУ за 
ст. 5410 КК УСРР. заарештований 11 лютого 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської організації 
РОвС (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 
1938 р. (статті 542, 547, 549, 5411 КК УРСР) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 3 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1996 р.

бондаРенко олександр миколайович 
народився 1897 р. у с. бунакове зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бу-
накове петрівського р-ну Харківської обл. Чо-
ботар артілі «зоря». заарештований 16 квітня 
1938 р. за шпигунство на користь іноземної 
держави (статті 542, 546, 5411 КК УРСР). помер 
20 січня 1939 р. у лікарні Харківської в’язниці 
№ 5. Справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 10 березня 1939 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Реабілітований 26 червня 1958 р.

бондаРенко олександр Петрович на-
родився 1906 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). Робітник 
Індпромкомбінату. заарештований 4 жовтня 
1937 р. за шпигунську та диверсійну діяль-
ність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 

11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

бондаРенко олександр трохимович 
народився 1893 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
заступник головного бухгалтера торговель-
ної бази Хартрикотажзбуту. заарештований 
21 червня 1938 р. як член білогвардійської 
повстанської бойової організації (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

бондаРенко олександр якович на-
родився 1916 р. у с. просяне валківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт., у 1931—
1936 рр. член вЛКСМ. Служив у м. псков 
псковської обл. Червоноармієць 116-го стріл. 
полку. заарештований 25 лютого 1938 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5810 КК РРФСР) і вій-
ськовим трибуналом в/ч № 4672 25 березня 
1938 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покаран-
ня відбував у північуралтабі. Реабілітований 
17 жовтня 1996 р. і у жовтні 2005 р.

бондаРенко олександра логвинівна 
народилася 1902 р. і проживала в Харкові. 
Росіянка, з робітників, письмен., у 1930—
1937 рр. член вКп(б). Швачка заводу № 183. 
заарештована 19 листопада 1937 р. як дружи-
на зрадника батьківщини (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 25 березня 1938 р.

бондаРенко олексій стеïанович на-
родився 1887 р. у с. Градизьк Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. багата Чернещина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Іскра кому-
нізму». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 19 лютого 1938 р. як член польської 
к.-р. націоналістичної групи та антирад. агі-
тацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 січня 1960 р.

бондаРенко оïанас Григорович на-
родився 1890 р. на хут. Добропілля зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Ялти петрівського р-ну Харківської 
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обл. бригадир колгоспу ім. затонського. за-
арештований 3 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію та розкладання трудової дисципліни 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. На 1960 р. проживав на 
ст. Краснопавлівка Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 23 вересня 1960 р.

бондаРенко Пилиï митрофанович на-
родився 1895 р. на хут. підвисокий Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Савинці Савинського р-ну Харківської 
обл. Майстер Савинського маслозаводу. за-
арештований 29 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 травня 1989 р.

бондаРенко семен михайлович наро-
дився 1898 р. у с. перекіп валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. перекіп 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. заарештований 26 лютого 
1938 р. як член бойового загону антирад. есе-
рівської терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

бондаРенко сергій тимофійович на-
родився 1896 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Агроном, завідувач лабо-
раторії Харківської обласної с.-г. дослідної 
станції. заарештований 18 грудня 1937 р. як 
член української націоналістичної терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 листопада 1957 р.

бондаРенко (бондаревський) стеïан 
Романович народився 1891 р. у міст. Красно-
кутськ богодухівського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, у 1919—
1937 рр. член вКп(б). проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. завідувач Електрокомбінату. заарешто-
ваний 27 вересня 1937 р. як член к.-р. україн-
ської націоналістичної організації (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 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1957 р.

бондаРенко текля Платонівна наро-
дилася 1887 р. у с. Яремівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала в с. Яремівка Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Селянка-одно-
осібниця. заарештована 20 грудня 1937 р. як 
член к.-р. організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закри-
то Харківським облпрокурором у спецсправах 
14 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бондаРенко тимофій тарасович на-
родився 1905 р. у с. Грекове Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харківської 
обл. Експедитор заводоуправління «промбуд-
матеріал». заарештований 1 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 28 квітня 1989 р.

бондаРенко трохим андрійович на-
родився 1878 р. у с. Смородьківка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Комендант гуртожитків агроіндустріаль-
ного технікуму. заарештований 20 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію та розповсюдження 
прислів’їв к.-р. змісту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

бондаРенко трохим олексійович наро-
дився 1884 р. у с. бабаї Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1924—1932 рр. член вКп(б). 
проживав у с. бабаї Харківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник харківського заводу № 183. 
заарештований 26 квітня 1938 р. за шпи-
гунську та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 24 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бондаРенко Федір Петрович народив-
ся 1880 р. у с. щурівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Кравець 
швейпрому. У 1929 р. майно конфісковане, 
позбавлений виборчих прав. Ухвалою особли-
вої наради при колегії ДпУ УСРР від 29 квіт-
ня 1933 р. (ст.5411 КК УСРР) висланий до пів-
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нічного краю на 3 роки. заарештований 27 ве-
ресня 1937 р. як член к.-р. повстанської орга-
нізації (статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 14 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 липня і 29 березня 1989 р.

бондаРенко юхим миколайович наро-
дився 1880 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Сторож лісово-
го складу № 2. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 11 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 29 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у буртабі. 

бондаРенко яків Гаврилович наро-
дився 1880 р. у с. Шляхове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шляхове 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «жовтень». У 1931 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 1 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 14 січня 1994 р.

бондаРенко яків семенович народив-
ся 1877 р. у с. перещепине Новомосковсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Шевченкове Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий в адміністративному порядку. за-
арештований 5 грудня 1937 р. як член анти-
рад. куркульської шкідницької терористичної 
групи (статті 547, 548, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 7 квітня 1989 р.

бондаРець кóзьма іванович народився 
1882 р. у с. пришиб Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. пришиб балаклійського 
р-ну Харківської обл. Робітник клубу ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1989 р.

бондаРУк Федір васильович наро-
дився 1889 р. у с. жидичин Луцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у с. петро-
павлівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Обліковець тракторної бригади. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 9 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1964 р.

бондаРЧУк антон Герасимович наро-
дився 1906 р. у с. Городнявка заславського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Сахнов-
щинському р-ні Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу «Червоний степ». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 14 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 листопада 1961 р.

бондаРЧУк Григорій лаврентійович на-
родився 1891 р. у с. Радовель Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Китченківка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. штабу УвО. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 5 січня 1938 р. за антирад. 
діяльність та опошлення колгоспного устрою 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 31 липня 1989 р.

бондаРЧУк іван васильович народився 
1893 р. у с. Лісоводи Кам’янець-подільсько-
го пов. подільської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. землянки 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

бондаРЧУк олександр Герасимович, 
див. ÏОÐÓБЕНСЬÊИЙ (Бîíäàðчóê) Олåêñàíäð 
Гåðàñèìîâèч.

бондаРЧУк Петро Герасимович, див. 
ÏОÐÓБЕНСЬÊИЙ (Бîíäàðчóê) Ïåòðî Гåðà-
ñèìîâèч.
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бондаРЧУк самійло Григорович наро-
дився 1888 р. у с. Капушине заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Макси-
мівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Комінтерну. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 19 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської націоналістич-
ної організації та за антирад. агітацію (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 8 грудня 1959 р.

бондУР андрій Федорович народився 
1906 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рогань 
Харківського р-ну Харківської обл. Тракто-
рист радгоспу «Комуніст». У 1931 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 16 листопада 1937 р. як куркуль, що 
втік із заслання, та ворожі настрої щодо захо-
дів рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бушуй-
ському табірному відділенні, де й помер 5 січ-
ня 1939 р. Реабілітований 12 червня 1989 р.

бонк Франц іванович народився 1910 р. 
у Келецькій губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник Хар-
ківського заводу підвісних доріг ім. Леніна. 
заарештований 20 квітня 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 541 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 квітня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 листопада 1958 р.

боно-константинеР борис ізраї-
льович народився 1898 р. у м. Лодзь Ло-
дзинського пов. петровської губ. єврей, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Оперуповноважений відділу 
місць ув’язнення ХОУ НКвС. заарештований 
30 серпня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 15 січня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бонхаді Франц Францович, див. БОНЬ-
ÕАД² (БОНÕАД²) ФÐАНЦ ФÐАНЦОÂИЧ.

бонЧ-бРУєвиЧ наталія михайлівна 
народилася 1892 р. у м. Трубчевськ брянсько-
го пов. Орловської губ. Росіянка, з дворян, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 

Лікар-гінеколог в’язниці № 5 і 1-ї централь-
ної поліклініки півд. залізниці. заарештована 
15 квітня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 19 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнена 
з-під варти 1 квітня 1939 р. На 1943 р. лікар-
хірург 7-ї поліклініки. військовим трибуна-
лом військ НКвС Харківської обл. 29 січня 
1944 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) засуджена на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією майна. 
Реабілітована 17 березня 1993 р.

бонЧковський йосиф іванович на-
родився 1890 р. у м. пабляниці Лодзинського 
пов. петроковської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., кандидат у члени 
вКп(б) з 1931 р. проживав у Харкові. Майстер 
Харківського канатного заводу. заарештова-
ний 30 жовтня 1937 р. як член к.-р. диверсій-
ної організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 липня 1958 р.

боньхаді (бонхаді) Франц Францович 
народився 1909 р. у с. Режегаза Королівства 
Угорщина Австро-Угорської імперії. Німець, 
з робітників, освіта вища, член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. безробітний, за фахом еко-
номіст. заарештований 21 вересня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської троцькістської органі-
зації та за шпигунську роботу (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 12 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
19 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 серпня 1989 р.

боРбах артóр Генріхович народився 
1900 р. у м. Данциг Королівства пруссія. Лат-
вієць, соціальне походження та освіта невідо-
мі, член вКп(б) з 1919 р. проживав у м. Кре-
менчук полтавської обл. Оперуповноважений 
Кременчуцького міськвідділу НКвС. заареш-
тований як член к.-р. організації і військовим 
трибуналом прикордонних і внутрішніх військ 
УРСР 28 лютого 1938 р. (ст. 547 КК УРСР 
із санкції ст. 542 КК УРСР) засуджений до 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки, конфіскацією майна 
і позбавленням звання лейтенанта держбез-
пеки, а за ст. 5411 КК УРСР виправданий. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 25 червня 1938 р. обвинувачення 
перекваліфіковано на ст. 20617 п. «а» КК 
УРСР, визначено покарання у вигляді 5 ро-
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ків позбавлення волі у вТТ без пораження 
в правах з позбавленням військового звання. 
помер 30 вересня 1938 р. у місці ув’язнення. 
Реабілітований 30 січня 1958 р. 

боРдокова-войтеховиЧ (войтехо-
вич) Горïина митрофанівна, див. ÂОЙТЕÕОÂИЧ 
(Бîðäîêîâà-Âîйòåõîâèч) Гîðïèíà Ìèòðîфàí³âíà.

боРецький адам тимофійович наро-
дився 1887 р. у с. Абрамок Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Микола-
ївка Друга близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя жовтня. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
20 січня 1938 р. за вороже ставлення до рад. 
влади, к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 10 квітня 1938 р. (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

боРецький антон іванович народився 
1892 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Технік-конструктор держконтори наркомату 
транспорту. заарештований 14 лютого 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 травня 1963 р.

боРецький йосиф войцехович наро-
дився 1858 р. у с. Крайно Келецького пов. 
Келецької губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1917 і 1918 рр. член Трудо-
вої народно-соціалістичної партії. проживав 
у Харкові. Інвалід-пенсіонер. У [1920] р. під 
арештом за роботу на залізниці у білих, Хар-
ківським військовим трибуналом засуджений 
на 5 років вислання до м. Мурманськ. Не ви-
їхав через хворобу. заарештований 17 червня 
1938 р. як член к.-р. польської військової 
організації на бєлгородському залізничному 
вузлі (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 549 че-
рез ст. 17, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

боРецький олександр володимирович 
народився 1896 р. у с. [Кручицька Гута] Но-
воград-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, з робітників, письмен., позапарт. прожи-
вав у с. берестовенька Красноградського р-ну 
Харківської обл. Робітник берестовеньської 
МТС. У 1935 р. в адміністративному порядку 

переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 12 вересня 1937 р. за шпигунську к.-р. 
діяльність на користь польщі (статті 5410, 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Ухвалою комісії НКвС і прокурора СРСР 
від 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Кулойтабі в Архангельській обл. та 
Устьвимтабі в Комі АРСР, де й помер 16 січ-
ня 1943 р. Реабілітований 29 серпня 1959 р.

боРЖенський тодор (Феодор, Фе-
дір) іванович народився 1866 р. у с. бере-
зівка житомирського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Циглерівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 14-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 14 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації пОв (статті 546, 
5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 8 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 12 травня 1961 р.

боРЗенко михайло якович народився 
1897 р. у с. берека Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. берека 
Олексіївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 11 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Олексіївським Рв НКвС 
15 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

боРЗинов михайло Порфирович на-
родився 1899 р. у с. Миколаївка верхньодні-
провського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. закутнівка Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Член радгоспу ім. затон-
ського. [У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю, звідки втік]. У 1933 р. 
за крадіжку кукурудзи засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі. звільнений з-під варти 
у 1936 р. заарештований 5 серпня 1937 р. за 
антирад. агітацію та втечу з місця заслання 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 вересня 1937 р. 
за службу в гетьманській армії, к.-р. агіта-
цію, терористичні наміри винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1993 р.

боРЗіонов микола Порфирович наро-
дився 1904 р. у с. закутнівка зміївського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у радгоспі ім. за-
тонського у Олексіївському р-ні Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію серед колгоспників (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 11 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та шкідницьке знищення поголів’я 
худоби у радгоспі позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

боРЗіонов олександр Порфирович на-
родився 1906 р. у с. закутнівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі ім. затонського в Олексіївському р-ні 
Харківської обл. Робітник радгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антикол-
госпну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 11 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та шкідницьке знищення поголів’я худоби 
в радгоспі позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 26 червня 1989 р.

боРис іван наóмович народився 1895 р. 
у с. Городище Луцького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Головний бухгалтер бан-
но-прального комбінату № 4. заарештований 
12 лютого 1938 р. за шпигунство на користь 
польщі (статті 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 квіт-
ня 1938 р (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 березня 1958 р.

боРис стеïан іванович народився 
1893 р. у с. Межиріччя жидачівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Карачівка Харків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник Хар-
ківського трамвайного тресту. заарештований 
29 вересня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 серпня 1989 р.

боРисевиЧ соломон йосифович на-
родився 1881 р. у м. бердичів бердичівського 
пов. Київської губ. єврей, з торговців, освіта 
початкова, у 1901—1918 рр. член бунду, член 
вКп(б) з 1919 р. проживав у Харкові. Дирек-
тор миловарного заводу № 1. заарештований 

26 травня 1938 р. як член антирад. шпигун-
ської організації бунду (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 29 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

боРисенко данило васильович наро-
дився 1896 р. у с. в’язова богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. в’язова 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Чо-
ботар промартілі взуттєвиків. заарештований 
12 лютого 1938 р. за ворожі настрої, к.-р. по-
гляди, антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5413 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

боРисенко дмитро Федорович наро-
дився 1897 р. у міст. великі Сорочинці Мир-
городського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Агроном Куп’янського 
цукрового заводу. заарештований 28 червня 
1938 р. як член антирад. терористичної право-
троцькістської організації (статті, 547, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 5 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

боРисенко магдалина Францівна на-
родилася 1897 р. у с. Дорофіївка Скалацького 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. полька, із селян, освіта по-
чаткова, у 1932-1935 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживала в м. білопілля білопіль-
ського р-ну Харківської обл. Робітниця елек-
тростанції. заарештована 15 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію та прояви патріотичних 
почуттів до польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлена волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбувала в Картабі. Реабілітована 
30 березня 1989 р.

боРисенко микола іванович народив-
ся 1900 р. на ст. Кічиксу Маріупольсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач виробництвом ХЕМзу 
і ХТГз. заарештований 15 серпня 1938 р. як 
член правотроцькістської організації, за ди-
версійно-шкідницьку роботу на заводі та за 
шпигунську діяльність (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 22 лип-
ня 1939 р. (ст. 546 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 7 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років, а за статтями 548 
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через ст. 17, 547, 549, 5411 КК УРСР виправ-
даний. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 17 лютого 1940 р. справу за-
крито зі звільненням з-під варти.

боРисенко Павло якович народився 
1892 р. у с. богодухівка золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1917 р. член партії 
лівих соціалістів-революціонерів. проживав 
у Харкові. Робітник Екохіммашу. заарештова-
ний 1 серпня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Свободний Хабаровського краю. після 
звільнення з-під варти проживав у м. Коно-
топ Чернігівської обл., працював на електро-
механічному заводі. У 1955 р. повернувся до 
Харкова. Реабілітований 17 серпня 1989 р.

боРисенко Петро костянтинович на-
родився 1898 р. у с. вільхуватка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1932-1934 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у ка-
зармі на залізничному перегоні зміїв — звід-
ки північно-Донецької залізниці. Ремонтний 
робітник перегону. заарештований 26 квітня 
1938 р. як член антирад. шкідницької орга-
нізації (статті 547, 5411 КК УРСР) і лінсу-
дом північно-Донецької залізниці 13 грудня 
1938 р. засуджений до 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував в Унжентабі. 
Ухвалою залізничної колегії верховного Суду 
СРСР від 15 листопада 1939 р. вирок лінсуду 
скасовано, справу закрито. звільнений з-під 
варти 28 листопада 1939 р.

боРисенко Пилиï михайлович наро-
дився 1900 р. у м. валки валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта непов- 
на середня, позапарт., у 1919—1923 рр. член 
РКп(б). проживав у м. валки валківського 
р-ну Харківської обл. Агроном валківської 
МТС. заарештований 8 червня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 22 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

боРисенко стеïан йосиïович наро-
дився 1895 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. 
Харківської обл. Українець, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Комендант гуртожитку Харківського інститу-
ту фізкультури. У 1920 р. губЧК м. Слов’янськ 
за службу в білій армії позбавлений волі 
в концтаборі до закінчення Громадянської 
війни. заарештований 9 вересня 1937 р. за 

службу в контррозвідці армії генерала Дені-
кіна та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 вересня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у бурзалізничтабі в бірському р-ні 
єврейської автономної обл. Реабілітований 
21 червня 1989 р.

боРисенко стеïан Парфентійович на-
родився 1904 р. у с. Коломак валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, член вКп(б). Слу-
жив у сел. Новий блюхерівського р-ну єв-
рейської автономної області Далекосхідного 
краю. Начальник бойового постачання 16-го 
мотопонтонного батальйону, старший лейте-
нант. заарештований 11 липня 1938 р. як член 
шпигунської повстанської організації «Трудо-
ва козача селянська партія» (статті 581 п. «б», 
582, 588, 5811 КК РРФСР), справу закрито 
Ов ГУДб НКвС 34-ї стріл. дивізії 13 лютого 
1939 р. (ст. 204 КпК РРФСР) зі звільненням 
з-під варти.

боРисов василь сергійович народив-
ся 1897 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. бух-
галтер 2-го державного пивного заводу. за-
арештований 23 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію, належність до білогвардійського під-
пілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 березня 1989 р.

боРисов олександр іванович народився 
1905 р. у с. Ольховець єлецького пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, з міщан, освіта вища, 
член вКп(б) з 1922 р. проживав у Харкові. 
викладач військово-господарської академії 
РСЧА, старший політрук запасу. заарешто-
ваний 12 червня 1938 р. за участь у антирад.  
військово-фашистській змові та к.-р. діяль-
ність (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР), 
військовим трибуналом ХвО 14 серпня 
1939 р. справу направлено на дослідуван-
ня. Справу закрито військовою прокуратурою 
ХвО 16 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

боРисов Федір Федорович народився 
1891 р. у с. Гракове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1925 р. проживав 
у Харкові. пожежник тресту «Союзборошно». 
заарештований 30 вересня 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації та агент 
іноземної розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 24 листопада 
1937 р. як на помилково арештованого.
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боРисовиЧ василь стеïанович наро-
дився 1905 р. у с. Срібне прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1928—1932 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Харко-
ві. завідувач центральною дільницею радгоспу 
ХвО. заарештований 16 квітня 1938 р. як 
член антирад. української військово-есерів-
ської організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 27 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

боРисовиЧ митрофан володимирович 
народився 1885 р. у с. Ореховно Лепельського 
пов. вітебської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у м. бого-
духів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Службовець богодухівської райзаготконтори. 
заарештований 3 березня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської організації (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 13 вересня 1957 р.

боРисюк іван Федорович, див. СТЕЛЬ-
ÌАÕ ²âàí Аíòîíîâèч (Бîðèñюê ²âàí Фåäîðîâèч).

боРицька-ГРаєк марія давидівна на-
родилася 1889 р. у м. Шидловець Радомської 
губ. єврейка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1919—1924 рр. член компартії 
польщі. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 4 листопада 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 26 липня 1957 р.

боРман вільгельм Фрідріхович народив-
ся 1903 р. у с. Мойсіївка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новомико-
лаївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 грудня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

боРман карл янович народився 1873 р. 
у вольмарському пов. Ліфляндської губ. Лат-
вієць, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник Харків-
ського механічного заводу НКвС. заарешто-

ваний 4 грудня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 20 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 31 січня 1938 р.

боРмотов Георгій Петрович народився 
1897 р. у с. Осинівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
дитячих ясел ХТз. У 1930 р. під слідством 
Харківського оперсектора ДпУ за службу 
в білій армії та антирад. агітацію (статті 5410, 
5413 КК УСРР). заарештований у 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
від 13 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний у квітні 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 травня 1959 р. 

боРовий Григорій антонович народився 
1908 р. на хут. Решетилівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. підсе-
реднє великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. бригадир скотарів бурякорадгоспу «під-
середнянський». заарештований 3 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав в Амуртабі. Справу закрито слідчастиною 
УНКвС по Харківській обл. 10 березня 1940 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти, але звільненим не був. У 1940 р. ета-
пований на ст. пінозеро під м. Мурманськ, 
у липні 1941 р. на будівництво магістралі 
печора — воркута. звільнений з-під варти 
у 1947 р., повернувся до старого місця про-
живання. Реабілітований 30 жовтня 1992 р.

боРовий Григорій васильович народив-
ся 1900 р. у с. Григорівка [Ізюмського пов.] 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Липо-
вий Гай Харківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер будянського дитячого будинку та 
студентського кооперативу. заарештований 
24 березня 1938 р. як член антирад. есерів-
ської організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 13 листопада 1956 р.

боРовий Григорій Родіонович народив-
ся 1898 р. у с. велика Комишуваха Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
лика Комишуваха петрівського р-ну Хар-
ківської обл. Коваль колгоспу «більшовик». 
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заарештований 21 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою Харківської обл. 
9 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

боРовий микола антонович народився 
1907 р. у с. Симонівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. підсе-
реднє великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Чоботар майстерні бурякорадгоспу «під-
середнянський». У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 2 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 18 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Свободний Хабаровського краю. Реабілі-
тований 17 червня 1966 р.

боРовий овер’ян іванович народив-
ся 1902 р. у с. Кириківка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. воля 
Харківського р-ну Харківської обл. Машиніст 
депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 17 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 10 березня 1939 р. виправда-
ний зі звільненням з-під варти.

боРовик адольф Петрович народився 
1914 р. у м. Рига Ліфляндської губ. поляк, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник Хароблбудтресту. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. як член 
польської націоналістичної к.-р. повстанської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

боРовик володимир кóïріянович на-
родився 1915 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українець, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Архітектор 
майстерні «Облхудожник». заарештований 
10 жовтня 1937 р. як член шпигунського 
терористичного угруповання (статті 546, 548, 
549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 2 листопада 1937 р (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
13 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 29 листопада 1957 р.

боРовик кирило климович народився 
1904 р. у с. велика Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Комишуваха петрівського р-ну Харківської 

обл. Табельник колгоспу «більшовик». за-
арештований 24 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 27 квітня 1939 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Термін покарання відбував 
на ст. жарик Карагандинської обл. На 1964 р. 
проживав у м. Краматорськ Донецької обл. 
Реабілітований 28 листопада 1964 р.

боРовик олександр Петрович народив-
ся 1911 р. у м. Рига Ліфляндської губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник Харківської конди-
терської фабрики. заарештований 27 вересня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 14 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

боРовиков Петро юхимович народив-
ся 1902 р. у Царевококшайському пов. Ка-
занської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
склозаводу. заарештований 22 квітня 1938 р. 
як член шпигунської повстанської антирад. 
організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

боРовицький казимир іванович на-
родився 1902 р. у с. Гутища житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. ворошилове Красно-
градського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1936 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги до 
м. Караганда Казахської РСР, у 1937 р. втік. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну та шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 8 червня 1963 р.

боРовський броніслав Феліксович на-
родився 1900 р. у с. Артинськ Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Добренька Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Оборона країни». в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну та шпигунську діяльність на 
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користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 вересня 1960 р.

боРовський вацлав владиславович 
народився 1890 р. у с. Самалівка віленського 
пов. віленської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник Со-
юзхарчотари. заарештований 1 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 14 серпня 1989 р.

боРовський владислав стеïанович 
народився 1904 р. у с. Михайлівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Розсохувата Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний госпо-
дар». У 1932 р. за ст. 546 КК УСРР висланий 
[до північного краю] на 3 роки. заарештова-
ний 16 серпня 1937 р. за шпигунську діяль-
ність на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

боРовський ернест Гвідонович наро-
дився 1900 р. на хут. василевський жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. бе-
рестовенька Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
У 1935 р. у адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 14 грудня 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 березня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 25 грудня 1989 р.

боРовський ілля Пантелеймонович на-
родився 1870 р. у с. піщанка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. пі-
щанка Красноградського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1932 р. за самосуд над 
підпільниками більшовиками в 1917 р. засу-
джений на 10 років позбавлення волі. верхов-
ним судом УСРР термін покарання знижений 
до 3 років 4 міс. позбавлення волі з поражен-
ням у правах на 2 роки. заарештований 19 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 

УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 24 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

боРовський іван климентійович на-
родився 1896 р. у с. Михайлівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мажарка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Комінтерн». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
16 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

боРовський йосиф Гвідонович наро-
дився 1906 р. у с. Улянівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мокрянка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «переможний шлях». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 листопада 
1937 р. за к.-р. націоналістичну та шпигунську 
діяльність на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

боРовський лóк’ян юліóс Гаврилович 
народився 1881 р. у с. Михайлівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мажарка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник колгоспу «Комінтерн». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 16 серпня 1937 р. за шпигунство на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 жовт-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

боРовський микола Петрович наро-
дився 1901 р. у с. поташі Радомишльського 
пов. Київської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Шев-
ченко близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки, завгосп. за-
арештований 23 лютого 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
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УНКвС по Харківській обл. 10 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
29 липня 1960 р.

боРовський Федір михайлович на-
родився 1910 р. у с. болухівка єлисаветград-
ського пов. Херсонської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. во-
дяне близнюківського р-ну Харківської обл. 
Комбайнер близнюківської МТС. заареш- 
тований 25 вересня 1937 р. за к.-р. фашист-
ську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

боРовський Франц антонович наро-
дився 1902 р. у с. Михайлівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ма-
жарка Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Гасло Ілліча». У 1932 р. за ст. 546 
КК УСРР висланий [до північного краю] на 
3 роки. заарештований 17 серпня 1937 р. за 
шпигунство на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 травня 1971 р.

боРодавка андрій семенович народив-
ся 1913 р. у с. Новоселівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Но-
воселівка зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1931 р. висланий до північного краю. На 
засланні перебував у Чусівському р-ні Ураль-
ської обл., того ж року втік. заарештований 
6 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (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. Реабілітований 12 червня 1989 р.

боРодавка василь Петрович народив-
ся 1885 р. на хут. Дехтярка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник заготконтори райспо-
живспілки. У 1932 р. майно конфісковане, 
позбавлений виборчих прав і нарсудом бого-
духівського р-ну за невиконання плану хлібо-
заготівлі засуджений на 3 роки позбавлення 
волі. звільнений з-під варти достроково. за-
арештований 4 серпня 1937 р. за антирад. 

агітацію, зв’язки з к.-р. кримінальним еле-
ментом (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у бу-
рейтабі. Реабілітований 29 липня 1960 р.

боРодавко валентина Павлівна наро-
дилася 1906 р. і проживала в Харкові. Україн-
ка, з робітників, освіта початкова., позапарт. 
Домогосподарка. заарештована 6 листопада 
1937 р. як дружина члена антирад. організації 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 27 грудня 1937 р. як член сім’ї зрадни-
ка батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в м. Ак-
молінськ Акмолінської обл. Реабілітована 
13 березня 1956 р.

боРодавко іван матвійович народився 
1902 р. у с. басань Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1922 р. проживав у Харкові. за-
ступник уповноваженого комітету заготівель 
по Харківській обл. заарештований 8 серпня 
1937 р. як член антирад. шкідницької органі-
зації (статті 547, 5411 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 31 жовтня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний у Харкові, дата 
виконання вироку невідома. Реабілітований 
29 серпня 1956 р.

боРодаєвський микола вікторович 
народився 1908 р. у с. василівка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новоолександрівка барвінківського р-ну 
Харківської обл. Робітник заводу ім. Орджо-
нікідзе в м. Краматорськ Сталінської обл. 
Розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію серед робітників (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 25 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у пів-
дентабі, м. Улан-Уде бурят-Монгольської 
АРСР. [помер 10 грудня 1941 р. в м. Астра-
хань]. Реабілітований 7 червня 1989 р.

боРодаєнко Павло ілліч народився 
1902 р. у с. Ілєк-пеньковка Курської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Ілєк-пеньковка Красноярузь-
кого р-ну Курської обл. Робітник півд. заліз-
ниці. Розкуркулений. заарештований 10 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 вересня 1937 винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 жовтня 1937 р. 
у м. Суми. Реабілітований 26 квітня 1989 р.
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боРодай василь Федорович народився 
1891 р. у с. Лиман Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. Андрі-
ївка перша балаклійського р-ну Харківської 
обл. Учитель Андріївської СШ № 1. заареш-
тований 23 вересня 1937 р. як член шпигун-
ської диверсійної к.-р. організації (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та 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 
24 березня 1956 р.

боРодай Петро оксентійович народив-
ся 1910 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу № 183. заарештований 20 квіт-
ня 1938 р., справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 13 вересня 1938 р., звільне-
ний з-під варти 17 жовтня 1938 р.

боРодай Прокоïій Павлович народився 
1880 р. у с. Гончарівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Касир артілі 
«Кондитер». заарештований 22 жовтня 1937 р. 
як член антирад. повстанської організації, за 
шкідництво та шпигунство на користь Німеч-
чини (статті 546, 547, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 18 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 березня 1957 р.

боРодін іван васильович народився 
1882 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Андріївка бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав, висланий до північного краю. 
заарештований 27 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
1 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

боРодкін михайло михайлович на-
родився 1892 р. у м. Тула Тульської губ. 
Росіянин, з торговців, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. в’язень 
сільськогосподарської вТК № 9. 19 жовтня 
1937 р. відділом вМУ ХОУ НКвС порушено 
справу за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 6 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1958 р.

боРох Герасим олексійович народився 
1897 р. на хут. борохи Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. борохи 
золочівського р-ну Харківської обл. бригадир 
польової бригади колгоспу ім. петровського. 
заарештований 28 квітня 1938 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою золочівського р-ну 
18 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

боРох Гнат Георгійович народився 
1895 р. у м. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Диспетчер ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 26 жовтня 1938 р. за підривну 
антирад. діяльність (статті 547, 5410, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 14 черв-
ня 1939 р. за статтями 547, 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР виправданий, а за ст. 5630 
п. «а» КК УРСР засуджений до 4 років позбав-
лення волі у вТТ. Справу закрито ХОУ НКДб 
24 квітня 1941 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

боРох іван іванович народився 1894 р. 
у м. золочів Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав на хут. Сніги золочівсько-
го р-ну Харківської обл. бригадир колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 27 квітня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 7 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 27 червня 1958 р.

боРох іван іванович народився 1884 р. 
на хут. борохи Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював у радгоспі 
ім. Чапаєва у Грайворонському р-ні Курської 
обл. У 1932 р. розкуркулений і висланий до 
м. Новосибірськ. заарештований 30 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 18 лютого 1966 р.

боРох марко Пилиïович народився 
1904 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., до 1933 р. член вКп(б). Служив 
у м. Нікополь Дніпропетровської обл. Коман-
дир роти 123-го стріл. полку, старший лей-
тенант. заарештований 3 листопада 1937 р. 
як учасник військово-фашистської змови та 
за шпигунську роботу. (статті 541 п. «б», 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
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ного Суду СРСР 14 січня 1938 р. засуджений 
до вМп з конфіскацією особистого майна та 
позбавленням звання «старший лейтенант». 
Розстріляний 15 січня 1938 р. у Києві. Реабі-
літований 24 жовтня 1957 р.

боРох яків хаїмович (юхимович) на-
родився 1904 р. у міст. Соболівка подільської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
у 1927—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор Харківського управління 
з туризму. заарештований 21 вересня 1937 р. 
як член терористичної організації правих 
(статті 5411, 548 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 7 грудня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 лютого 1958 р.

боРоховський валерій якович на-
родився 1906 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Устинівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 21 листо-
пада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

боРсало василь якович народився 
1877 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 118. заарештований 26 жовтня 1937 р. 
за участь у антирад. групі та к.-р. роботу серед 
вчителів (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
постановою слідчастини НКвС по Харків-
ській обл. від 14 січня 1940 р. ухвалу особли-
вої трійки скасовано, справу закрито (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

боРт Павло Федорович народився 1900 р. 
у м. Чернівці герцогства буковина Австро-
Угорської імперії. Румун, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Харківського цвяхового заводу. зааре-
штований 28 вересня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 квітня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 31 грудня 1964 р.

боРт ян (яків) Петрович народився 
1877 р. у м. заверце Ченстоховського пов. пе-
троковської губ. поляк, з робітників, освіта 

початкова, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. Робітник Харківського садово-
го тресту. заарештований 21 квітня 1938 р. 
за шпигунську та диверсійну роботу на ко-
ристь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 жовтня 1938 р. (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 17 травня 1989 р.

боРтей василь михайлович народився 
1901 р. у м. заболотів Снятинського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, у 1926—1928 рр. член компартії Німеччи-
ни, у 1929—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. завгосп поліклініки. заарештований 
21 серпня 1935 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УСРР), під час слідства обвину-
вачення перекваліфіковано на ст. 180 ч. 2 КК 
УСРР. Харківським облсудом 9 грудня 1935 р. 
матеріали передано на дослідування. Справу 
незавершено. На 1937 р. працював завгоспом 
Куп’янської районної санітарної станції. за-
арештований 13 серпня 1937 р. за шпигунство 
на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 грудня 1937 р. (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 5 вересня 1958 р.

боРткевиЧ антон сигізмóндович (ми-
хайлович), див. БАÐТÊЕÂИЧ (Бîðòêåâèч) Аí-
òîí Сèг³çìóíäîâèч (Ìèõàйлîâèч).

боРтник янóарій дем’янович народив-
ся 1897 р. у міст. Озерна провінція Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, із селян, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Головний режисер театру 
революції. заарештований 28 вересня 1937 р. 
як член українського націоналістичного під-
пілля, за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), етапований для подальшого слід-
ства до м. Дніпропетровська в розпорядження 
УНКвС по Дніпропетровській обл. військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 15 січня 
1938 р. (ст. 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацію особистого майна 
з негайним виконанням вироку згідно з по-
становою ЦвК СРСР від 1 грудня 1934 р. 
Розстріляний 16 січня 1938 р. у Києві. Реабі-
літований 25 серпня 1956 р.

боРтниЧУк дем’ян Григорович наро-
дився 1892 р. у с. перевали Ковельського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1921 рр. 
член РКп(б)У, у 1929—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. пожежник будинку 
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культури промкооперації. заарештований 
16 грудня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 1 вересня 1989 р.

боРтниЧУк ольга сидорівна народила-
ся 1904 р. у с. Новоселки Ковельського пов. 
волинської губ. Українка, із селян, освіта не-
закінчена вища, член вКп(б) з 1926 р. про-
живала в Харкові. Студентка ХАІ. заарешто-
вана 13 серпня 1938 р. як дружина зрадника 
батьківщини і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 грудня 1937 р. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Картабі в м. Акмолінськ Акмолін-
ської обл. На 1990 р. проживала в Харкові. 
Реабілітована 29 лютого 1956 р.

боРУхін саóл абрамович народився 
1899 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, з кустарів, освіта вища, 
позапарт., у 1919—1926 рр. член єврейської 
комуністичної робітничої партії. проживав 
у Харкові. завідувач кранової секції пром-
відділу Електропрому. заарештований 20 бе-
резня 1938 р. як член антирад. шпигунської 
сіоністської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

боРУШевський (баришевський) ми-
кола йосифович народився 1912 р. у с. Кру-
понин Київського пов. Київської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Антонівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний прапор». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 18 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 12 вересня 1961 р.

боРШковський олександр терентійо-
вич народився 1907 р. у с. юрківка Уманського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Мер-
чик півд. залізниці. Робітник Люботинського 
відділення півд. залізниці. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 19 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 29 грудня 1938 р. 

виправданий за недоведеності складу злочину 
зі звільненням з-під варти.

боРщ василь михайлович народився 
1911 р. у с. волохів Яр павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі НКвС № 5 у Чугуївському р-ні Харків-
ської обл. Робітник радгоспу. заарештований 
13 жовтня 1937 р. за к.-р. 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]. 
Реабілітований 14 березня 1989 р.

боРщ іван самійлович народився 1895 р. 
у с. бригадирівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. бригадирівка балаклійсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1931 р. під слідством Харківського оперсек-
тора ДпУ за ст. 5411 КК УСРР. заарештований 
17 квітня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. діяльність (статті 542, 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 квітня 1965 р.

боРщ іван юхимович народився 1902 р. 
у с. Каленикове валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Каленикове Ко-
ломацького р-ну Харківської обл. бухгалтер 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. заарештований 
7 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 29 липня 1989 р.

боРщ (барщ) людмила андріївна наро-
дилася 1884 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українка, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 4 листопада 1937 р. як дружина 
ворога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент вислана до 
Казахстану на 5 років. Реабілітована 29 трав-
ня 1989 р.

боРщ мойсей михайлович народився 
1899 р. у с. волохів Яр зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. волохів Яр 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Литвинова. У 1929 р. розкуркуле-
ний. заарештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 жовт-
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ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 2 жовтня 1964 р.

боРщевський дмитро ілліч народив-
ся 1898 р. у м. бричани Хотинського пов. бес-
сарабської губ. єврей, із священнослужителів, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1919 рр. 
член бунду. проживав у Харкові. Старший 
секретар народного суду Дзержинського р-ну 
Харкова. заарештований 17 вересня 1937 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 17 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

боРщевський леонід борисович на-
родився 1902 р. у м. Севастополь Таврійської 
губ. єврей, з кустарів, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у Харкові. Керів-
ник групи техпостачзбуту заводу № 48. зааре-
штований 10 травня 1938 р. як член шпигун-
ської антирад. організації (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 вересня 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 лютого 1957 р.

боРщов андрій Пилиïович народився 
1903 р. у с. Горохуватка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Горохуватка Са-
винського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Сталіна. Харківським облсудом 18 лис-
топада 1932 р. (ст. 547 КК УСРР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 5 років і конфіскацією майна. 
заарештований 5 березня 1938 р. як член к.-р. 
диверсійної терористичної організації та за 
антирад. агітацію (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито Савинським Рв НКвС 
21 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

боРщов корній Павлович народився 
1904 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Андріївка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Шебелинка північно-Донецької залізниці. 
заарештований 30 листопада 1937 р. як член 
антирад. шкідницької диверсійної організації 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. від 9 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 13 грудня 1937 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.] Реабілітований 4 березня 1958 р.

босаЧенко андрій іванович наро-
дився 1872 р. у міст. Краснокутськ бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 

із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Краснокутськ Краснокутсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу 
«Глобівсько-Основ’янський сад». 4 вересня 
1920 р. Харківською губЧК за к.-р. діяльність 
направлений до Харківського концтабору 
на 6 міс., звільнений з-під варти 18 жовтня 
1920 р. У 1923 і 1925 рр. позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР 
від 15 квітня 1930 р. (ст. 5410 КК УСРР) ви-
сланий до північного краю. заарештований 
6 вересня 1937 р. за антирад. настрої, пособ-
ництво денікінцям під час Громадянської 
вій ни (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 травня 1989 р.

босенко всеволод Павлович народився 
1897 р. у с. будки Сумського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Технік-
кошторисник тресту «південмашбуд». У 1920 
і 1932 рр. під арештом за службу у білій армії. 
заарештований 3 квітня 1938 р. як член анти-
рад. повстанської організації (статті 542, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 23 березня 1989 р.

босенко Георгій тихонович народився 
1888 р. у с. Соломине бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник будівельної контори. заарештований 
20 грудня 1937 р. як колишній куркуль і голо-
ва релігійної громади та за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
12 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

босенко семен андрійович народився 
1885 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХпРз. заарештований 6 серпня 1937 р. 
як член к.-р. монархічної організації та за 
шпигунську діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 15 серпня 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

босий валеріян Григорович народив-
ся 1905 р. і проживав у Харкові. Українець, 
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із службовців, освіта середня, у 1924—1938 рр. 
член вКп(б). помічник начальника вантаж-
ної служби ст. Люботин півд. залізниці. за-
арештований 26 жовтня 1938 р. як член анти-
рад. троцькістської організації та за шкідни-
цтво (статті 547, 548, 549, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 26 березня 1939 р. 
(статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений до 15 років позбавлення волі 
у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
12 липня 1940 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий розгляд зі стадії поперед-
нього слідства. Справу закрито слідчастиною 
УНКДб по Харківській обл. 15 квітня 1941 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

босий василь андрійович народився 
1893 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дергачі Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. Кондуктор 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештова-
ний 20 вересня 1937 р. як член к.-р. шпигун-
ської диверсійної організації (статті 541 п. «а», 
549 через ст. 17 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 9 листопада 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 30 серпня 1957 р.

босий трохим кирилович народився 
1884 р. у с. бабаї Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1907—1917 рр. член 
РСДРп(м). проживав у Харкові. Майстер за-
воду № 183. заарештований 14 квітня 1938 р. 
за шпигунську диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 вересня 1938 р. 
(статті 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1957 р.

босий Федір андрійович народив-
ся 1895 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Майстер теплової лабораторії 
ДЕС № 1. заарештований 15 квітня 1938 р. 
за шпигунство та диверсійну діяльність на 
користь Німеччини (статті 546, 549 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 21 квітня 1938 р. (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 вересня 1958 р.

боссе Павло едóардович народився 
1891 р. у м. юзівка бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із промисловців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 

у Харкові. Старший інженер тресту «Тру-
бостальпроект». заарештований 25 серпня  
1937 р. за шпигунську та шкідницьку діяль-
ність (статті 546, 547, 5411 КК УРСР) і комі сією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жовт-
ня 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 28 листопада 1958 р.

боссе тереза Робертівна народилася 
1898 р. у с. Григорівка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Німкеня, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 11 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 24 березня 1989 р.

ботін андрій Устинович народився 
1897 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. панютине 
Лозівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
залізничної школи № 52. У 1933 р. під ареш-
том органів ДпУ. заарештований 14 лютого 
1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. 
пропаганду (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 березня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 жовтня 1957 р.

ботнаР оïанас харламович народив-
ся 1902 р. у с. Машківці бессарабської губ. 
болгарин, з робітників, письмен., позапарт. 
проживав у с. Хорошеве Харківського р-ну 
Харківської обл. пожежник Харківської по-
жежної команди. заарештований 21 листо-
пада 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Локчимтабі. Реабілітований 4 травня 1989 р.

боУР-москаленко лідія василівна 
народилася 1908 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської обл. Росіянка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала у Хар-
кові. Лікпом поліклініки 3-ї радлікарні. за-
арештована 8 жовтня 1937 р. як дружина 
ворога народу (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 листопада 1937 р. як член сім’ї зрадни-
ка батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. До грудня 1943 р. термін покарання 
відбувала в Темтабі; строк ув’язнення, що за-
лишився, замінено відправленням на фронт. 
Реабілітована 24 квітня 1956 р.
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боцвін Павло антонович народився 
1894 р. у с. Дем’янівка полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта середня, позапарт. про-
живав у м. богодухів богодухівського р-ну 
Харківської обл. Старший агроном райзем-
відділу. заарештований 5 червня 1938 р. як 
член антирад. терористичної троцькістської 
організації (статті 547, 5411 КК УРСР), справу 
закрито Харківським міськвідділом НКвС 
28 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

боЧан данило якович народився 1900 р. 
у м. березина Лодзинського пов. петроковської 
губ. єврей, з міщан, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. завідувач магазину 
дорожнього комітету Червоного Хреста півд. 
залізниці. заарештований 6 жовтня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1957 р.

боЧан марія йосифівна народилася 
1902 р. у м. Черкаси Черкаського пов. Ки-
ївської губ. єврейка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Модистка-надомниця. заарештована 19 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 27 листопада 1937 р. через те, що 
підслідна не проживала з чоловіком з 1934 р. 
звільнена з-під варти 3 грудня 1937 р.

боЧаРников кóзьма іванович народив-
ся 1896 р. у с. Руська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Національність невідома, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Слатине Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник харківського заводу № 48. за-
арештований 15 квітня 1938 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 1 листопада 1938 р. 
позбавлений права проживання в 15 населе-
них пунктах строком на 5 років. Термін по-
карання відбував у м. бєлгород Курської обл. 
Реабілітований 19 грудня 1996 р.

боЧаРов віктор володимирович наро-
дився 1888 р. у Харкові. Українець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на хут. петровський балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рахівник радгоспу «Кому-
ніст». заарештований 19 серпня 1937 р. за ор-
ганізаційну роботу зі створення повстанської 
організації, підготовку терактів і к.-р. агітацію 
(статті 548, 5410, 5411 КК УРСР), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 15 січня 
1939 р. за недоведеності складу злочину.

боЧаРов Захарій тихонович народив-
ся 1904 р. у с. Новопокровка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. прожи-
вав у с. Новопокровка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
бойовик», тракторист Добровільської МТС. 
заарештований 29 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

боЧаРов олександр васильович наро-
дився 1904 р. на хут. Ключеводський зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Шофер 1-го Харківського держав-
ного миловарного заводу ім. Урицького. за-
арештований 21 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 12 травня 1989 р.

боЧаРов Роман Пилиïович народився 
1900 р. у с. Олексіївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «паризька комуна». У 1929 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 6 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 9 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 22 червня 1989 р.

боЧаРов савелій йосиïович народився 
1891 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. Чобо-
тар-кустар. заарештований 3 березня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 
5410 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 квітня 1989 р.

боЧаРов Федір кóзьмич народився 
1899 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1933 рр. 
член вКп(б). проживав у м. богодухів бо-
годухівського р-ну Харківської обл. безро-
бітний. заарештований 7 жовтня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність на користь польщі 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 листопада 
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1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Норильтабі. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 2 грудня 1950 р. за шпигунство 
висланий на поселення до Красноярського 
краю під нагляд органів МДб. На поселенні 
перебував у м. Норильськ Красноярського 
краю. Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

боЧаРов Федір семенович народився 
1908 р. на хут. жилін Старооскольського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
пожежник ХЕТзу. заарештований 8 верес-
ня 1937 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і військовим трибуналом при-
кордонної і внутрішньої охорони УРСР по 
Харківській обл. 8 січня 1938 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі з пораженням 
у правах на 3 роки, а військовим трибуналом 
прикордонної і внутрішньої охорони УРСР 
26 січня 1938 р. вирок скасовано, справу за-
крито (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

боЧковський адам Героїмович на-
родився 1894 р. у с. Артинськ Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Добренька 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Оборона країни». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 14 грудня 
1937 р. за шпигунську роботу на користь 
польщі (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 серпня 1965 р.

боЧковський антон йосифович на-
родився 1905 р. у с. запруддя Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. бе-
резівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. вантажник ст. Кегичівка півд. заліз-
ниці. У [1935] р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 грудня 1937 р. як член к.-р. 
польської націоналістичної організації та за 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 вересня 1964 р.

боЧковський антон йосифович на-
родився 1875 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. березівка Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член кол-

госпу «Червоний лан». У [1935] р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 14 грудня 
1937 р. за к.-р. шпигунську роботу на користь 
польщі (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 серпня 1989 р.

боЧковський антон теофілович на-
родився 1912 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. березівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Світлий шлях». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 24 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської організації та за 
антирад. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

боЧковський віктор йосифович на-
родився 1893 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. березівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний лан». в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 21 листопада 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну шпигунську роботу 
на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

боЧковський (бачковський) Героїм 
Рафаїлович народився 1905 р. у с. Артинськ 
Овруцького пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Добренька Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Оборона краї-
ни». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 15 грудня 1937 р. як член польської 
націоналістичної к.-р. організації пОв (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 8 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 2 лютого 1960 р.

боЧковський Григорій іванович наро-
дився 1913 р. у с. зольня Овруцького пов. во-
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линської губ. поляк, із селян, освіта непов на 
середня, позапарт. проживав у с. Колонта-
їв Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Рахівник Колонтаївського цукрового заводу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
29 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 3 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

боЧковський людвіг теофілович на-
родився 1897 р. у с. Андріївка Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Цигле-
рівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 21 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну та шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

боЧковський Петро кóзьмич наро-
дився 1903 р. у с. зольня Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. березівка Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червоний лан». У 1933 р. ухвалою особли-
вої наради при колегії ДпУ УСРР (статті 546, 
5410 КК УСРР) позбавлений волі у концтаборі 
на 3 роки. заарештований 24 грудня 1937 р. 
як член к.-р. польської націоналістичної орга-
нізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 бе-
резня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 грудня 1959 р.

боЧковський самóїл калманович на-
родився 1899 р. у м. високий Мазуровець 
Ломжинської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Кравець фабрики ім. Тінякова. заарештова-
ний 14 липня 1938 р. за антирад. агітацію та 
шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1963 р.

боЧковський семен кóзьмич наро-
дився 1908 р. у с. зольня Овруцького пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Новомихайлівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 

колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 24 грудня 1937 р. як член 
к.-р. польської націоналістичної організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 вересня 1964 р.

боЧковський теофіл якович наро-
дився 1870 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Циглерівка Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 14-річчя жовтня. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 11 вересня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС і прокурора СРСР 
від 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 16 листопада 1927 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

боЧковський Франц теофілович на-
родився 1910 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Циглерівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 21 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та за 
антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 січня 1961 р.

боШ віктор Петрович народився 1886 р. 
у м. вольмар вольмарського пов. Ліфлянд-
ської губ. Латвієць, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт., у 1903—1904 рр. член 
латвійської соціал-демократичної партії. про-
живав у Харкові. Товарознавець харківської 
контори Головного управління металургій-
ної [промисловості]. заарештований 8 січня 
1938 р. як агент латвійської розвідки (стат-
ті 546, 547, 548 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 23 грудня 1958 р.

боШ карл антонович народився 1874 р. 
у м. Руєн Ліфляндської губ. Латвієць, з міщан, 
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освіта середня, позапарт. проживав у с. по-
котилівка Харківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер Електропрому. заарештований 
1 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь Німеччини та к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 26 липня 1989 р.

бояковська ядвіга казимирівна народи-
лася 1905 р. у м. бердичів бердичівського пов. 
Київської губ. полька, з робітників, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. У 1933 р. під арештом 
за шпигунство та к.-р. націоналістичну роботу. 
заарештована 12 серпня 1937 р. за антирад. та 
розвідувальну діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляна 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 21 серпня 1989 р.

бояР іван трохимович народився 1892 р. 
у с. Кривин Острозького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. великі бучки Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Лені-
на. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 14 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

бРавеР леонтій модестович народився 
1916 р. у с. Добре заславського пов. волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Михайлівка Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна, листоноша. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 25 грудня 1937 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1959 р.

бРавеР модест іванович народився 
1888 р. у с. полон Мис Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Михай-
лівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-

кордонної смуги. заарештований 25 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської націоналістич-
ної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1959 р.

бРавеРман абрам маркович народився 
1904 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Кра-
вець промартілі «Індшвейпошив». заарешто-
ваний 10 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 15 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

бРавінський станіслав адамович на-
родився 1913 р. і проживав у Харкові. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
Робітник заводу «Серп і молот». заарештова-
ний 21 грудня 1937 р. за шпигунську та на-
ціоналістичну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 вересня 1957 р.

бРаГін іван кирилович народився 1897 р. 
у с. Гнидівка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта середня спеціаль-
на, позапарт., у 1925—1929 рр. член вКп(б), 
у 1932—1934 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у с. Гнидівка Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Нормувальник ІпРзу. заареш-
тований 22 листопада 1937 р. за шкідницьку 
і антирад. діяльність і трійкою УНКвС по 
Донецькій обл. 29 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний [2] грудня 
1937 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 20 лютого 1957 р.

бРаГінський Григорій ісакович наро-
дився 1899 р. у с. Карахівка бахмутського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з куста-
рів, освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у Харкові. Член полтавської обласної 
колегії оборонців, юрист юридичної консуль-
тації № 3. заарештований 5 травня 1938 р. 
як член антирад. терористичної сіоністсько-
шпигунської організації (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 3 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бРаГінський-владимиРов михай-
ло Григорович народився 1899 р. у м. Катери-
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нослав Катеринославської губ. єврей, з мі-
щан, освіта вища, позапарт., у 1920—1926 рр. 
член партії анархістів. проживав у Харкові. 
Інженер Шахтобуду. У 1923—1926 рр. був 
ув’язнений у Соловецькому таборі як анар-
хіст. заарештований 29 травня 1938 р. як член 
анархістського підпілля (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

бРаЖко (бражка) василь максимович 
народився 1912 р. у с. бражківка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. браж-
ківка Ізюмського р-ну Харківської обл. повар 
радгоспу ім. петровського. заареш тований 
21 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 22 червня 1989 р.

бРаЖник антон мартинович народився 
1901 р. у с. Шипувате вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Нова Олексан-
дрівка великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу «Червона 
хвиля». заарештований 6 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
На 1961 р. проживав у радгоспі «Червона хви-
ля». Реабілітований 16 червня 1961 р.

бРаЖник Григорій іванович народив-
ся 1886 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пришиб 
балаклійського р-ну Харківської обл. завіду-
вач підсобного господарства балаклійської 
контори «заготхудоба». заарештований 28 ве-
ресня 1937 р. як член к.-р. повстанської на-
ціоналістичної організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 травня 1958 р.

бРаЖник Григорій Петрович народився 
1897 р. у с. Горобівка Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Горобівка бі-
лопільського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. білопілля півд. залізниці. У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 5 вересня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність (статті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі сією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 26 жовт ня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 

11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

бРаЖник михайло михайлович наро-
дився 1902 р. на хут. Дяків вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Револю-
ційне вовчанського р-ну Харківської обл. 
Робітник великописарівського будинку від-
починку. У 1927 р. військовим трибуналом 
за відмову брати до рук зброю засуджений 
на 1 рік позбавлення волі. заарештований 
7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (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. Реабілітований 15 червня 1989 р.

бРаЗУль-бРУШковська ольга володи-
мирівна народилася 1906 р. у м. Радом Радом-
ської губ. Росіянка, із службовців, освіта неповна 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Стар-
ший бухгалтер головної бухгалтерії південно-
Донецької залізниці. заарештована 22 червня 
1938 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бРаЗУль-бРУШковський борис се-
менович народився 1892 р. у м. Новий Оскол 
Новооскольського пов. Курської губ. Росія-
нин, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник частини та-
рифів фінансового відділу Управління пів-
нічно-Донецької з-ці. заарештований 12 лю-
того 1938 р. за шпигунство на користь Японії 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 грудня 1956 р.

бРаЇловський Федір олексійович на-
родився 1870 р. у с. братениця богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у Харкові. Диякон 
Казанської церкви. заарештований 27 жовтня 
1937 р. як член к.-р. угруповання духівництва 
та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 травня 1962 р.

бРайєР Рейнгольд Готфрідович народив-
ся 1904 р. у с. Сергіївка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сень-
кове Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Косіора. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
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смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 червня 1959 р.

бРайєР Фердинанд Готфрідович наро-
дився 1903 р. у с. Сергіївка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Терни Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Терни». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 18 грудня 
1937 р. за шпигунську розвідувальну діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 липня 1989 р.

бРайко іван дмитрович народився 
1896 р. у с. Михайлівка Херсонської губ. Укра-
їнець, соціальне походження невідоме, освіта 
вища, позапарт. проживав у м. Краснопіл-
ля Краснопільського р-ну Харківської обл. 
Старший лісник Краснопільського лісгоспу. 
заарештований 9 жовтня 1937 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. (ст. 547 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Крастабі. На 1958 р. 
проживав у с. базарщина борзненського р-ну 
Чернігівської обл. Ухвалою президії верхов-
ної Ради СРСР від 31 серпня 1956 р. судимість 
знято. Реабілітований 8 серпня 1958 р.

бРайловський ісак нафтóлович (ана-
толійович) народився 1905 р. у м. Чигирин Чи-
гиринського пов. Київської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач навчального комбінату ХТз. 
заарештований 22 травня 1938 р. як член сіо-
ністської шпигунської організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 9 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бРаковський болеслав станіславович 
народився 1889 р. у с. Косаки Ломжинського 
пов. Ломжинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник артілі ім. Шмідта. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 6 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-

стріляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 23 вересня 1958 р.

бРанГУл юріс юрійович народився 
1885 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
кандидат у члени вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Робітник Харківського механічного 
заводу НКвС. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 грудня 1960 р.

бРанд вольф мордкович народився 
1891 р. у варшавському пов. варшавської губ. 
єврей, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник промарті-
лі «Текстильтканина». заарештований 15 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР від 27 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Каргопольтабі, де й по-
мер 22 серпня 1942 р. у лікарні окремого таб-
пункту № 3. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

бРандль Роберт Робертович народився 
1876 р. у Санкт-петербурзі. Австрієць, з куста-
рів, освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Головний бухгалтер Української держав-
ної медичної бібліотеки. заарештований 21 січ-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 листопада 1957 р.

бРандт (брант) Роберт іванович наро-
дився 1887 р. у с. пулин житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. будилів-
ка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «політвідділ». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

бРант адольф людвігович народився 
1899 р. у с. Неборівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. водяне близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Леніна. заарештований 10 листопада 
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1937 р. за к.-р. націоналістичну агітацію та 
шкідницьку діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
22 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 31 серпня 1966 р.

бРант давид людвігович народився 
1908 р. у с. Неборівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. водяне близню-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. заарештований 10 листопада 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

бРант юліóс людвігович народив-
ся 1900 р. у с. Неборівка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. во-
дяне близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Леніна. заарештований 
10 листопада 1937 р. за к.-р. фашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 31 липня 1989 р.

бРасевиЧ анастасія іванівна народилася 
1896 р. у м. псков псковської губ. Литовка, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Санітарка. заарештована 
1 вересня 1938 р. як дружина члена антирад. 
правотроцькістської диверсійно-терористичної 
організації на півд. залізниці (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 28 жовт-
ня 1938 р. як соціально небезпечний елемент 
віддана під гласний нагляд за місцем прожи-
вання на 2 роки. Реабілітована 8 лютого 1957 р.

бРасевиЧ вітольд кастанович народив-
ся 1892 р. у м. Нововілейськ віленської губ. 
білорус, з робітників, освіта середня спеціаль-
на, у 1919—1938 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. заступник начальника служби колії 
Управління півд. залізниці. заарештований 
10 лютого 1938 р. як член правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 26 серпня 1938 р. 
(статті 546, 548, 549, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особисто-
го майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1957 р.

бРастін Ріхард Петрович народився 
1883 р. у Ліфляндській губ. Латвієць, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Контро-
лер ХЕТзу. заарештований 30 грудня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

бРатаШ андрій онóфрійович народився 
1890 р. у с. Черкаські Тишки Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. південне Харківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Харківської ДЕС № 1. 
заарештований 16 липня 1938 р. як член 
антирад. повстанської організації (статті 542, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 15 грудня 1939 р. (статті 4 
п. «д», 197 ч. 2 КпК УРСР).

бРатт лазар єфимович народився 1902 р. 
у міст. Рафалівка Луцького пов. волинської 
губ. єврей, з робітників, освіта вища, член 
вКп(б) з 1924 р. проживав у Харкові. Ін-
женер-електрик ТЕЦ № 3. заарештований 
15 липня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної правотроцькістської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бРатУсь віктор маркович народився 
1908 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта вища, у 1928—1938 рр. член вКп(б). 
Служив у [м. Чита] Читинської обл. Началь-
ник військового складу, військовий інже-
нер 3-го рангу. заарештований 10 листопада 
1938 р. як член троцькістської шкідницької 
організації (статті 581 п. «б», 587, 5811 КК 
РРФСР), справу закрито Ов ГУДб НКвС за-
байкальського військокругу 27 січня 1940 р. за 
недоведеності складу злочину.

бРатЧик василь матвійович народився 
1902 р. у с. Дениси переяславського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, позапарт., у 1925—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач гру-
пи науково-дослідної станції бджільництва 
в м. Мерефа. заарештований 21 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 26 березня 
1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бРатЧУк Петро якович народився 
1909 р. у с. Карпівка Могилівського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1930 і 1932 рр. 
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член вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник 
заводу пластмас, який перебував на 30-ден-
них зборах у Червоній армії. заарештований 
30 липня 1938 р. за антирад. агітацію серед 
бійців в/ч 6524 (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і 113-м  
військовим трибуналом ХвО 27 вересня 
1938 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням прав на 4 роки. вій-
ськовим трибуналом ХвО 11 листопада 1938 р. 
справу повернено на новий розгляд і Ов 
НКвС ХвО 8 березня 1939 р. справу закрито 
(статті 4, 1 КпК УРСР). Термін покарання 
відбував у ббК, де й помер 27 січня 1939 р.

бРаУн андрій Петрович народився 
1912 р. у павлоградському пов. Катерино-
славської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нестеліївка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Нове життя». заарештований 28 жовт-
ня 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
організації (статті 5411, 5410 ч. 1, 547, 543 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 6 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

бРаУн асаф самійлович народився 
1899 р. у кол. Лісобуда житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лісобуда 
Коростенського р-ну житомирської обл. 
Член колгоспу ім. Р. Люксембург. заареш-
тований 17 березня 1938 р. Коростенським 
міськвідділом НКвС як член к.-р. німецької 
націоналістичної організації та за к.-р. агіта-
цію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), для 
подальшого слідства направлений у розпо-
рядження близнюківського Рв НКвС і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 липня 1960 р.

бРедихін володимир ігнатович народив-
ся 1901 р. у с. берестовенька Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. бе-
рестовенька Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Солідарність праці». 
заарештований 2 грудня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Самартабі. помер 
18 квітня 1943 р. у Куйбишевському централь-
ному лазареті. Реабілітований 9 вересня 1960 р.

бРедихін іван васильович народився 
1904 р. у с. берестовенька Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Нова 

водолага Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. Механік Нововодолазької МТС. зааре-
штований 25 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки при УНКвС по Харківській обл. від 
8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. помер 19 березня 1938 р. у Харків-
ській в’язниці. Реабілітований 12 травня 1961 р.

бРедихін Павло Гнатович народився 
1893 р. у с. берестовенька Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. бе-
рестовенька Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Солідарність 
праці». заарештований 5 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Свободний Хабаров-
ського краю. На 1961 р. проживав у с. Хрес-
тище Красноградського р-ну Харківської обл. 
Реабілітований 25 серпня 1961 р.

бРедУн архиï іванович народився 1883 р. 
у с. Нові Санжари Кобеляцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Андріївка Кеги-
чівського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу «Кегичівка». заарештований 
8 вересня 1937 р. за антирад. та антиколгосп-
ну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

бРедУн Пантелій лóк’янович народився 
1907 р. у с. Калинівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Калинівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник радгоспу «Кегичівка». У 1929 р. роз-
куркулений. заарештований 17 листопада 
1937 р. за антирад. та антиколгоспну агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у пулковському 
табірному пункті в Чердинському р-ні Сверд-
ловської обл. Реабілітований 12 червня 1989 р.

бРедУн Роман архиïович народився 
1906 р. у с. Нові Санжари Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Григорівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Шофер свинорадгоспу «Кегичівка». за-
арештований 7 вересня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 жовтня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) позбавле-
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ний волі у вТТ на 10 років. помер 26 вересня 
1946 р. у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 3 червня 1960 р.

бРедЧенко сидір іванович народив-
ся 1894 р. у с. 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». заарештований 13 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Куп’янським 
Рв НКвС 9 березня 1939 р. звільнений з-під 
варти 11 березня 1939 р.

бРеЖнєв Петро кирилович народився 
1879 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
19 квітня 1938 р. як член к.-р. бойової біло-
гвардійської організації та за шкідництво під 
час Громадянської війни (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 11 жовтня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під варти 
13 грудня 1938 р.

бРеЗГУль станіслав юрійович народив-
ся 1884 р. у с. Малта Труша Режицького 
пов. вітебської губ. Латвієць, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Го ловний кондуктор Харківського паса-
жирського резерву. заарештований 4 грудня 
1937 р. вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. 
півд. залізниці за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу незавершено.

бРеЗинський Георгій вільгельмович 
народився 1876 р. у м. Самара Самарської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта середня, 
позапарт., у 1905—1918 рр. член РСДРп(м). 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель школи у с. зарожне 
Чугуївського р-ну Харківської обл. заареш-
тований 4 березня 1938 р. як член к.-р. ор-
ганізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 542, 546, 547, 548 
через ст. 17, 549 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 20 листопада 1956 р.

бРеЗицький володимир миколайович 
народився 1909 р. у с. закриниччя Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Смородьківка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Лісник Куп’янського 
лісництва. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 

УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

бРейдов Герман Фрідріхович народився 
1890 р. у с. Геленівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. волоська 
балаклія Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Серго. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

бРейдов еміль Фердинандович наро-
дився 1905 р. у с. Лісобуда житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волоська 
балаклія Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
31 грудня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 27 липня 1989 р.

бРейтіГам адель (аліса) Павлівна на-
родилася 1898 р. у Москві. Німкеня, [з мі-
щан], освіта початкова, позапарт. проживала 
в с. барвінкове барвінківського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять, за фахом — спі-
вачка. заарештована 14 листопада 1937 р. за 
шпигунську роботу (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 16 січ-
ня 1938 р. за підозрою у шпигунстві вислана 
за межі СРСР 24 травня 1938 р. через Шепе-
тівський Кпп. Реабілітована 8 серпня 1989 р.

бРейтман Зеля самійлович народився 
1907 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ко-
мендант бараку трудової комуни ім. Дзержин-
ського. заарештований 16 жовтня 1937 р. за 
шпигунство на користь іноземної держави та 
гомосексуалізм (статті 541 п. «б», 165 ч. 1 КК 
УРСР), був етапований спецконвоєм у розпо-
рядження НКвС УРСР до Києва. Комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 7 лютого 
1938 р. за шпигунську і диверсійну діяльність 
на користь іноземних держав винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Києві. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

бРендлеР отто самійлович народився 
1889 р. у с. Нова полтавка Херсонського 
пов. Херсонської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нопавлівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер млина № 24. заарештований 
31 грудня 1937 р. за антирад. фашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 березня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 27 липня 1989 р.

бРендюк теофіл (тимофій) матвійович 
народився 1894 р. у с. Струсове Могилівського 
пов. подільської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1917—1922 рр. член 
РКп(б). проживав у с. Сніжків валківського 
р-ну Харківської обл. Учитель НСШ. заареш-
тований 16 березня 1938 р. за шпигунство 
і нелегальний перетин кордону з боку поль-
щі (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 7 квітня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти. На 1940 р. в’язень Харківської в’язниці 
№ 1. під слідством з 14 жовтня 1940 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УРСР і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 6 червня 1943 р. 
за антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

бРенеР хеник вóльфович народився 
1903 р. у м. замош Люблінської губ. єврей, 
з міщан, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чоботар артілі «Коопремонт». за-
арештований 30 жовтня 1937 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 квітня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

бРеславець Григорій антонович на-
родився 1892 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Те-
леграфіст Центрального телеграфу. заарешто-
ваний 21 червня 1938 р. як член бойової по-
встанської білогвардійської організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 березня 1989 р.

бРеславець макар логвинович наро-
дився 1896 р. у с. Старий Мерчик валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Агроном радгоспу «Червоний жовтень». 
заарештований 21 жовтня 1937 р. як член к.-р. 

шпигунської диверсійної організації (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Ухвалою комісії НКвС і прокурора 
СРСР від 23 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував в Івдельтабі. Судовою колегією 
з кримінальних справ Свердловського облсуду 
9 квітня 1943 р. (ст. 5810 ч. 2 КК РРФСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. звільнений 
з-під варти 8 жовтня 1952 р. і висланий на 
поселення до сел. Інта Кожевинського р-ну 
Комі АРСР. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

бРеславський артем юхимович на-
родився 1890 р. у с. Хатнє вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Федорів-
ка великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Красноярський». 
заарештований 30 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

бРеславський Герасим якович на-
родився 1886 р. у с. Хатнє вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Хатнє 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона зоря». заарештований 
6 квітня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
організації та за к.-р. агітацію (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 541 
п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1968 р.

бРеславський ілля іванович народив-
ся 1897 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вільхуватка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Конюх 
райфінвідділу вільхуватського РвК. заареш-
тований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
розкладання трудової дисципліни в колгоспі, 
пораженські настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 15 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
20 червня 1989 р.

бРеславський микита Федорович на-
родився 1900 р. у с. Хатнє вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. зарубинка 
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вільхуватського р-ну Харківської обл. Чоботар-
бригадир промартілі ім. Горького у с. вільху-
ватка. У 1930 р. розкуркулений і за опір пред-
ставникам влади засуджений на 1 рік 6 міс. 
позбавлення волі. заарештований 6 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 23 вересня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Горшортабі. На 1961 р. проживав у с. Ма-
лий бурлук великобурлуцького р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 10 лютого 1961 р.

бРеславський олексій тихонович на-
родився 1919 р. у с. Хатнє вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
і працював рахівником у Комсомольському 
відділенні бурякорадгоспу «Федорівський» 
великобурлуцького р-ну Харківської обл. за-
арештований 31 жовтня 1938 р. як член анти-
рад. терористичної молодіжної організації, 
яка готувала теракт над сільським активом 
с. Хатнє (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито вільхуватським 
Рв НКвС 9 грудня 1938 р. за недостатності 
доказів зі звільненням з-під варти.

бРеславський олексій Федорович на-
родився 1896 р. у с. Хатнє вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Хатнє віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Шевченка. заарештований 1 квітня 
1938 р. за к.-р. розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1968 р.

бРеславський стеïан Федорович на-
родився 1890 р. у с. Хатнє вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Хатнє вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Шевченка. У 1938 р. під слідством за шкід-
ництво у колгоспі. заарештований 1 квітня 
1938 р. за к.-р. розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1968 р.

бРеславський терентій іванович на-
родився 1894 р. у с. Хатнє вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Хатнє 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона зоря». У 1931 р. май-
но конфісковане. заарештований 19 квітня 

1938 р. як член куркульської к.-р. організації 
та за к.-р. діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 листопада 1989 р.

бРеславський тихін Федорович на-
родився 1896 р. у с. Хатнє вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Хатнє вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червона зоря». У 1931 р. конфісковано 
млин. заарештований 19 квітня 1938 р. як 
член куркульської к.-р. організації та за к.-р. 
діяльність (ст. 541 п. «а» УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квіт-
ня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
25 листопада 1989 р.

бРеславський Федір іванович наро-
дився 1900 р. у с. Хатнє вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Хатнє вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червона зоря». У 1931 р. майно конфіско-
ване. заарештований 19 квітня 1938 р. як член 
куркульської к.-р. організації та за к.-р. шкід-
ницьку діяльність (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 листопада 1989 р.

бРесський Павло валерійович на-
родився 1910 р. у Санкт-петербурзі. по-
ляк, з робітників, освіта середня спеціаль-
на, з 1925 р. член вЛКСМ, член вКп(б). 
проживав у Харкові. Головний інженер за-
воду «Трансзв’язок». заарештований 11 січ-
ня 1938 р. як член шпигунської організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 24 червня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Усоль-
табі. На 1963 р. проживав у с. Дергачі Харків-
ської обл. Реабілітований 17 листопада 1954 р.

бРехУнцов олександр омелянович на-
родився 1904 р. у с. білий Колодязь вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1926—
1936 рр. член вКп(б). Служив у м. Умань Ки-
ївської обл. військлікар 99-го арт. полку КвО. 
заарештований 14 серпня 1937 р. за отруєн-
ня військовослужбовців і к.-р. роботу в армії 
(статті 548, 549, 5410, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 25 груд-
ня 1937 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) 
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засуджений до розстрілу з конфіскацією майна 
і позбавленням військового звання «військо-
вий лікар 3-го рангу». Розстріляний 26 грудня 
1937 р. у Києві. Реабілітований 1 серпня 1957 р.

бРеЧко борис Зиновійович народився 
1909 р. у сел. попасна павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Технік-технолог заводу № 135. за-
арештований 4 січня 1938 р. за шпигунство 
(статті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 11 березня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 14 березня 1958 р.

бРеЧко Петро іванович народився 
1897 р. у с. Кобзівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського 
р-ну Харківської обл. Учитель агрономічної 
школи. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
службу в білій армії, зв’язок з к.-р. елементом 
і вороже ставлення до рад. влади та партії 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 8 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Усольтабі. Спра-
ву закрито слідчастиною УНКвС по Харків-
ській обл. 28 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

бРеШ юліóс данилович народився 1887 р. 
у с. Редька Новоград-волинського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Новоіванівка барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний прогрес». Ухвалою особливої нара-
ди при колегії ДпУ УСРР від 23 травня 1934 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 20 грудня 1937 р. як прибічник фашист-
ської Німеччини та за антидержавну і к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 16 січ-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

бРЖеЗицький Петро олександрович 
народився 1882 р. у м. Райгород Черкаського 
пов. Київської губ. поляк, з робітників, освіта 
вища, у 1918—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у с. піски Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Начальник будівництва залізничної колії 
Красний Лиман — Куп’янськ північно-До-
нецької залізниці. заарештований 2 вересня 
1937 р. як член антирад. шкідницької організа-

ції (статті 547, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 9 березня 1939 р. (статті 547, 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений до роз-
стрілу з конфіскацією особистого майна. Ухва-
лою військової колегії верховного Суду СРСР 
від 29 травня 1939 р. вирок скасовано, справу 
передано на дослідування. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 10 вересня 1941 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. помер від 
виснаження 15 листопада 1941 р. під час етапу-
вання до вТТ. Реабілітований 19 грудня 1956 р.

бРЖеЗінський казимир владиславо-
вич народився 1891 р. у Лідському пов. вілен-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у радгоспі «Комбайн» 
Лозівського р-ну Харківської обл. Механік 
радгоспу. У 1926—1929 рр. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 26 серпня 
1937 р. за к.-р. шкідницьку роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 11 серпня 1989 р.

бРиГадиР Зінаїда йосиïівна народила-
ся 1907 р. у с. Шаулиха Київської губ. Укра-
їнка, із священнослужителів, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 10 жовтня 1937 р. як 
дружина члена антирад. української націо-
налістичної організації, справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 13 березня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.).

бРиГадиР максим Павлович народився 
1897 р. у [с. Люлинці] Кременецького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., у 1920—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. заступник директора 
з наукової роботи Харківської обласної с.-г. 
дослідної станції. заарештований 13 жовтня 
1937 р. як член антирад. націоналістичної ор-
ганізації (статті 544, 549, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 листопада 1957 р.

бРидько микола Пилиïович народився 
1911 р. у с. Чорнин Київського пов. Київської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Сніжків валківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «більшо-
вик». заарештований 11 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 25 січня 1939 р. (статті 548 
через ст. 17, 5410 ч. 1 з санкції ст. 542 КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
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волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 17 липня 1939 р. ст. 548 через 
ст. 17 КК УРСР з вироку виключено, термін 
покарання знижено до 4 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 18 лютого 1992 р.

бРиЖаненко (брижиненко) михайло 
антонович народився 1878 р. у с. веселянка 
Мелітопольського пов. Таврійської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Сторож хлібопекарні Хаторгу. У 1930—
1936 рр. позбавлений виборчих прав. У 1919 р. 
під арештом у ЧК. заарештований 15 листопа-
да 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

бРиЖаха олександр Прокоïійович на-
родився 1896 р. у м. Лубни Лубнівського 
пов. полтавської губ. Українець, з торговців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Диригент хору Харківської державної хорової 
капели. заарештований 5 листопада 1937 р. як 
керівник к.-р. організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 вересня 1960 р.

бРиЖиненко михайло антонович, 
див. БÐИЖАНЕНÊО (Бðèжèíåíêî) Ìèõàйлî 
Аíòîíîâèч.

бРиЗГайло іван леонтійович народився 
1904 р. у с. Дворічна Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Тавільжанка Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 21 квітня 1938 р. за к.-р. діяльність, участь 
в антирад. угрупованні (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 лютого 1962 р.

бРиЗГалін андрій олександрович наро-
дився 1893 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт. ви-
кладач Українського комуністичного інсти-
туту журналістики. заарештований 24 червня 
1938 р. як член шпигунської організації (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і трійкою при Київ-
ському облуправлінні УРСР 29 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією майна. Розстріля-
ний 3 листопада 1938 р. у Києві. Реабілітова-
ний 18 січня 1995 р.

бРиЗГалін євген олександрович наро-
дився 1898 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт. Керів-
ник фотолабораторії 1-го ХМІ. заарештова-
ний 24 червня 1938 р. як член шпигунської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР) і трій-
кою при Київському облуправлінні УРСР 
29 жовтня 1938 р. (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 3 листопада 1938 р. 
у Києві. Реабілітований 18 січня 1995 р.

бРиЗіцький домінік леонтійович на-
родився 1883 р. у с. Ялишів заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозо-
ва Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Куйбишева. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 січня 1961 р.

бРик василь Федорович народився 1899 р. 
у с. Глибочок Тернопільського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1932 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Робітник заводу ім. Фрунзе. за-
арештований 12 березня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 жовтня 1938 р. позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у печортабі, де й помер 23 лип-
ня 1943 р. Реабілітований 12 червня 1962 р.

бРиков Григорій дементійович наро-
дився 1892 р. у м. бежиця брянського пов. 
Орловської губ. Росіянин, соціальне похо-
дження невідоме, освіта вища, член вКп(б) 
з 1915 р. проживав у Харкові. Начальник пла-
ново-фінансового управління облспоживспіл-
ки. заарештований 19 липня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
5 вересня 1939 р. виправданий.

бРиковський дмитро михайлович на-
родився 1900 р. у с. Трудовач золочівського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу.  
заарештований 18 листопада 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної фашистської шпигун-
ської організації УвО (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
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№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

бРиліантов володимир Федорович на-
родився 1893 р. у м. Костянтиноград Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із священнослужителів, освіта вища, 
позапарт. Служив у м. Міллерово Ростовської 
обл. Начальник ветеринарної служби військо-
вої частини 124-го кав. полку, військовий ве-
теринарний лікар 2-го рангу. заарештований 
23 лютого 1938 р. за шкідницьку діяльність 
(ст. 587 КК РРФСР) і військовим трибуналом 
північнокавказького військокругу 22 березня 
1939 р. (статті 582, 587, 589, 5811 КК РРФСР) 
засуджений на 15 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 5 років, кон-
фіскацією особистого майна та позбавлення 
військового звання «військовий ветеринарний 
лікар 2-го рангу». Термін покарання відбував 
у Сибтабі на ст. Суслове Красноярської з-ці, 
де й помер 24 березня 1943 р. Реабілітований 
23 березня 1968 р.

бРиль йосиф матвійович народив-
ся 1896 р. у м. Старокостянтинів Старокос-
тянтинівського пов. волинської губ. єврей, 
з торговців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Головний інженер управління ка-
пітального будівництва тресту «Кокс». за-
арештований 5 листопада 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської організації та шкідницьку 
діяльність (статті 547, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою 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 липня 1957 р.

бРиль мері михайлівна народилася 
1898 р. у м. Свенцяни Свенцянського пов. 
віленської губ. єврейка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. по-
мічник санітарного лікаря міськсанстанції. 
заарештована 11 січня 1938 р. як дружина 
засудженого і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Реабілітована 4 січня 1957 р.

бРильов іван Пилиïович народився 
1895 р. у с. Нижньо-залегощ Мценського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., член вКп(б) з 1931р. про-
живав у м. Мерефа Харківського р-ну Харків-
ської обл. Дорожній майстер ст. Мерефа півд. 
залізниці. заарештований 21 січня 1938 р. 
як член к.-р. троцькістської диверсійної те-
рористичної організації (статті 549, 5410, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. позбавле-

ний волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де й помер 26 груд-
ня 1938 р. Реабілітований 26 січня 1962 р.

бРинцев Петро Григорович народився 
1912 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Глазунівка бала-
клійського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
харківського Індубуду № 8. У 1930 р. розкур-
кулений і висланий. На засланні працював 
на каналі волга — Москва. заарештований 
15 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 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. Реабілітований 29 червня 1989 р.

бРисін василь тихонович народився 
1898 р. у с. Нове [валуйського пов. воронезь-
кої губ.]. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник фаб-
рики всесоюзного тресту ТЕжЕ. заарештова-
ний 18 квітня 1938 р. як член к.-р. троцькіст-
ської організації (статті 548 через ст. 17, 549, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бРискін ісак самійлович народився 
1918 р. у м. Суми Сумського пов. Харківської 
губ. єврей, із службовців, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Студент ХАІ. 
заарештований 31 грудня 1937 р. як член 
антирад. сіоністської групи (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 9 січня 1938 р. звільнений з-під варти 
13 січня 1938 р.

бРитан Ганна юріївна народилася 
1897 р. у м. Кошице Австро-Угорської імпе-
рії. Словачка, з робітників, неписьмен., поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 1 листопада 1937 р. як дружина 
шпигуна польської розвідки (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально-небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 30 червня 1989 р.

бРитан михайло Григорович народився 
1896 р. у провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМзу. заарештований 7 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.
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бРінк ян Петрович народився 1891 р. 
у с. пітергоф Добленського пов. Курляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта початкова, 
у 1927—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник ХЕМзу. заарештований 
4 грудня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 жовтня 1957 р.

бРоваР лев мойсейович народився 
1894 р. у м. бердичів бердичівського пов. 
Київської губ. єврей, з міщан, освіта непов-
на середня, позапарт., у 1924—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач Хар-
ківської обласної бази Головкамвольсукна. 
заарештований 24 жовтня 1937 р. як член 
антирад. організації правих (статті 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 30 грудня 1937 р. (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 31 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 10 серпня 1957 р.

бРоваР мейта хаїмівна народилася 
1899 р. у Києві. єврейка, з кустарів, освіта 
неповна середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Референт Союзпродмагу. заарештована 
6 листопада 1937 р. як дружина члена анти-
рад. терористичної організації і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 лютого 1938 р. як член сім’ї зрадника бать-
ківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітована 3 липня 1956 р.

бРовеР міна михайлівна народилася 
1896 р. у м. Секуряни Хотинського пов. бесса-
рабської губ. єврейка, із службовців, освіта не-
повна середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Учителька лікнепу фабрики «Когиз». заарешто-
вана 25 жовтня 1937 р. як румунська шпигунка 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 28 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК УРСР), 
звільнена з-під варти 30 листопада 1937 р.

бРовко давид калістратович народився 
1894 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. Робітник це-
гельного заводу промислової артілі ім. Шев-
ченка. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. У 1931 р. 3 міс. під арештом 
органів ДпУ УСРР. заарештований 3 серпня 
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 13 листопада 1959 р.

бРовко іван Федорович народився 
1889 р. у с. Маячка Кобеляцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у свинорадгоспі ім. Лені-
на у Красноградському р-ні Харківської обл. 
Сільгоспробітник свинорадгоспу. заарешто-
ваний 6 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито Красно-
градським Рв НКвС 15 січня 1938 р. за недо-
статності матеріалів для притягнення до суду.

бРодецький яків олександрович на-
родився 1883 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. ворожба 
Лебединського р-ну Харківської обл. поміч-
ник начальника бази № 127. заарештований 
21 жовтня 1937 р. за шкідництво (ст. 547 КК 
УРСР), справу закрито ХОУ НКвС 27 травня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

бРодников кóзьма кирилович наро-
дився 1893 р. у міст. Чугуїв зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
Чугуївської райспоживспілки. У 1930 р. під 
слідством Чугуївського Рв ДпУ. заарешто-
ваний 2 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 8 травня 1939 р. виправданий.

бРодников Федір андрійович народив-
ся 1887 р. у міст. Чугуїв зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1934—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Комірник 125-ї дільниці вій-
ськового відомства. заарештований 2 березня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 травня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито Чугуївським Рв НКвС 
29 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бРодовський кóзьма іванович наро-
дився 1917 р. у с. Голиші Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колонта-
їв Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Тракторист колгоспу «Червоний жовтень». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 17 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
агітацію та к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 21 березня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу за-
крито Краснокутським Рв НКвС 21 червня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

бРодоцька Ріва еліївна народилася 
1894 р. у с. Старобин Слуцького пов. Мінської 
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губ. єврейка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 18 листопада 1937 р. як 
дружина засудженого за шпигунство і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. вислана до Казахстану на 
5 років. На засланні перебувала в м. Аральськ 
Аральського р-ну Кзил-Ординської обл. по-
мерла 9 травня 1975 р. у Харкові. Реабілітова-
на 11 червня 1957 р.

бРодоцький давид лейбович наро-
дився 1894 р. у м. Старобін Слуцького пов. 
Мінської губ. єврей, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
артілі побутових доручень промспілки. зааре-
штований 10 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 жовтня 1957 р.

бРодська марія онисимівна народила-
ся 1900 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. єврейка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. ви-
кладач Харківського педагогічного інституту.  
заарештована 17 квітня 1938 р. як агент німець-
кої розвідки (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 жовт-
ня 1939 р. вислана до Казахстану на 5 років. 
На засланні перебувала в с. берлик Джам-
бульської обл. Реабілітована 17 травня 1989 р. 

бРодський анатолій вікторович на-
родився 1913 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, з робітників, освіта вища, позапарт., 
член вЛКСМ з 1930 р. Старший спеціа-
ліст Дніпропетровського гідрометвідділення.  
заарештований 10 листопада 1937 р. за 
розвіду вальну діяльність, як член к.-р. шпи-
гунської організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 4 грудня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бРодський борис Григорович народив-
ся 1915 р. у с. великий Токмак бердянського 
пов. Таврійської губ. єврей, з кустарів, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач планово-розподільчого бюро заво-
ду ім. Шевченка. заарештований 22 жовтня 
1938 р. за розповсюдження антирад. листівок 
(ст. 5410 КК УРСР) і Харківським облсудом 
19 лютого 1939 р. (статті 5410 ч. 1, 180 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував на Колимі, у бухті 
Нагаєва. Реабілітований 15 червня 1990 р.

бРодський василь Павлович народив-
ся 1888[92] р. у с. полнекове варшавської 

губ. Росіянин, з дворян, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
всеукраїнського заочного інституту технічної 
освіти. У 1920 р. як білий офіцер перебував 
у концтаборі. заарештований 18 листопада 
1937 р. як колишній білий офіцер та за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 14 квітня 1989 р.

бРодський мойсей абрамович наро-
дився 1895 р. у м. зіньків зіньківського пов. 
полтавської губ. єврей, з торговців, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
партії боротьбистів, у 1920—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Директор Укра-
їнського відділення Союзхутроторгу. заареш-
тований 23 вересня 1937 р. як член націо-
налістичної терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 26 жовтня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна з негайним виконанням виро-
ку згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 груд-
ня 1934 р. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 11 березня 1958 р.

бРоЗУлевиЧ юзефа йосифівна народи-
лася 1894 р. на хут. Осокно Новоолександрів-
ського пов. Ковельської губ. полька, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1935 рр. 
член вКп(б). проживала в Харкові. Робітни-
ця трикотажно-взуттєвого виробництва кому-
ни «Червоні зорі». заарештована 10 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
7 грудня 1937 р. зі звільненням з-під варти.

бРокоП вільгельм самійлович народився 
1898 р. на хут. Красний Двір Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав і працював 
робітником на ст. Тополі північно-Донецької 
залізниці Дворічанського р-ну Харківської 
обл. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 20 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 26 серпня 1939 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у зМУ з обмеженням прав 
на 1 рік. На 1941 р. член колгоспу ім. Ілліча. 
заарештований 4 вересня 1941 р. за ст. 34 
КК УРСР, рішення у справі відсутнє. помер 
у 1943 р. в таборі. Справу закрито Дворічан-
ським Рв МвС 18 січня 1948 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Реабілітований 19 листопада 1991 р.

бРокоП ернст Фрідріхович народився 
1880 р. у с. Дерманка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
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кова, позапарт. проживав у с. велика Чер-
нещина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Обліковець тракторної бригади колгос-
пу ім. постишева. У 1929 р. розкуркулений. 
У 1933 р. [нарсудом Шепетівського р-ну] за 
невиконання держзобов’язань засуджений на 
3 роки позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у Казахстані, у 1936 р. з-під варти 
звільнений, виїхав на проживання до Харків-
ської обл. заарештований 30 грудня 1937 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

бРокоП Рейнгард (Рейнольд) Фрідріхович 
народився 1891 р. у с. Дерманка заславського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. як 
прибічник фашистської Німеччини, за анти-
державну та антирад. діяльність (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

бРон михайло ісакович народився 
1896 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. єврей, з торговців, 
освіта незакінчена вища, у 1916—1917 р. член 
РСДРп, у 1919—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. прокурор Харківської об-
ласної прокуратури. заарештований 6 жовтня 
1937 р. у Москві ІУДб НКвС СРСР як член 
троцькістської терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР), у грудні 1937 р. етапова-
ний для подальшого слідства до Харкова у роз-
порядження УДб ХОУ НКвС. Справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
23 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бРоницький микола йосиïович наро-
дився 1890 р. у м. Калинівка вінницького пов. 
подільської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
електростанції ст. Лозова півд. залізниці. У 
1921 р. позбавлений волі на 1 рік за к.-р. агі-
тацію. заарештований 1 листопада 1937 р. як 
член к.-р. шпигунської диверсійної організації 
(статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

бРонШтейн вольф абрамович наро-
дився 1893 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, у 1920—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Голова жовтневої рай-
ради Тсоавіахіму. заарештований 28 вересня 
1937 р. за участь у військовій фашистській 
змові (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
9 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1957 р.

бРонШтейн Раїса олександрівна на-
родилася 1904 р. і проживала в Харкові. єв-
рейка, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
Домогосподарка. заарештована 18 жовтня 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 лютого 1938 р. 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Реабілітова-
на 29 квітня 1956 р.

бРонШтейн семен лейбович народив-
ся 1895 р. у міст. Олександрія Рівненсько-
го пов. волинської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1937 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. Експедитор молочного комбінату ім. Мі-
кояна. заарештований 10 жовтня 1937 р. за 
шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 8 березня 1960 р.

бРонШтейн-ваксбеРГ Генріх льво-
вич народився 1900 р. у м. Лодзь Лодзинсько-
го пов. петроковської губ. єврей, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1917—
1919 рр. член паолей-Ціон, у 1920—1922 рр. 
член єврейської компартії, до 1937 р. член 
вКп(б). Служив у [м. Кременчук] Харків-
ської обл. Комісар 12-го окремого стріл. ба-
тальйону РСЧА. заарештований 23 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1958 р.

бРоУЧек Рóдольф іванович народився 
1893 р. у м. забрег-на-Мораві маркграфства 
Моравія Австро-Угорської імперії. Чех, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХвРз. заарештований 
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15 грудня 1937 р. за шпигунську діяльність 
та к.-р. пропаганду (статті 541 п. «а», 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 20 березня 1938 р. 
за к.-р. діяльність висланий за межі СРСР. 
8 липня 1938 р. перетнув кордон через контр-
ольно-пропускний пункт Негоріле Мін-
ської обл. Реабілітований 16 травня 1989 р.

бРУдневський іхиль абрамович на-
родився 1903 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. єврей, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Кравець всеукраїнської швейної лабораторії. 
заарештований 6 листопада 1937 р. як агент 
польської розвідки (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 15 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

бРУднеР марія Григорівна народилася 
1910 р. у міст. Остапи полтавської губ. єв-
рейка, з торговців, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Обліковець бази «Обл-
метиз». заарештована 27 липня 1938 р. як 
член антирад. сіоністської шпигунської орга-
нізації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
22 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

бРУЖевиЧ Фріц-олександр христофо-
рович народився 1895 р. у с. Анненгоф Кур-
ляндської губ. Латвієць, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Рахівник 
заводу «Серп і молот». заарештований 4 груд-
ня 1937 р. за розвідувальну та диверсійну ді-
яльність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 січня 1957 р.

бРУЖевиЧ ян самійлович народився 
1879 р. у м. Шакинове Ковенської губ. Лат-
вієць, із службовців, освіта початкова, поза-
парт., у 1905—1913 рр. член РСДРп. про-
живав у Харкові. Майстер ХЕТзу. заареш-
тований 4 грудня 1937 р. за шпигунську та 
диверсійну роботу (статті 546, 549 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

бРУй володимир васильович народився 
1903 р. у с. Яськовичі Слуцького пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник фабрики 

«Червона нитка». заарештований 20 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

бРУй Ганна дмитрівна народилася 1911 р. 
у с. Андрушівка житомирського пов. волин-
ської губ. Українка, з робітників, письмен., 
позапарт. проживала у Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 19 листопада 1937 р. як 
дружина засудженого за шпигунство і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 24 березня 1989 р.

бРУкман михайло якович народився 
1907 р. у м. бахмут бахмутського пов. Катери-
нославської губ. єврей, з торговців, освіта ви-
ща, позапарт., у 1931—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. плановик будмеханіза-
ції. заарештований 27 квітня 1938 р. за к.-р. 
підривну роботу та участь в антирад. організа-
ції (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 8 травня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений до 4 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 2 ро-
ки. Ухвалою залізничної колегії верховного 
Суду СРСР від 31 липня 1939 р. вирок лінсуду 
скасовано, справу закрито.

бРУм давид Гилільович народився 
1898 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник фабрики «Червона нитка». заареш-
тований 21 серпня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 липня 1957 р.

бРУм Розалія вольфівна, див. ОÏАТОÂ-
СЬÊА (Бðóì) Ðîçàл³ÿ Âîлüф³âíà.

бРУнколь василь Генріхович народився 
1897 р. у м. Станіславів Новомінського пов. 
варшавської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. барвінко-
ве барвінківського р-ну Харківської обл. Го-
динникар заводу «Червоний промінь». заареш-
тований 20 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
29 травня 1939 р. засуджений на 2 роки позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік.

бРУнколь Роберт Генріхович народився 
1896 р. у м. Станіславів варшавської губ. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
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проживав у с. барвінкове барвінківського р-ну 
Харківської обл. Годинникар-кустар. У 1931 р. 
під слідством барвінківського Рв НКвС. за-
арештований 3 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 липня 1989 р.

бРУнШ еміль юлійович народився 
1891 р. у м. жирардов варшавської губ. Ні-
мець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер Хар-
ківського шкіряного заводу. заарештований 
22 червня 1938 р. за шпигунську диверсійну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 14 березня 1989 р.

бРУсенцов антон іванович народився 
1898 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. берека Олексіївсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ст. Левада 
півд. залізниці. У 1929 р. висланий до північ-
ного краю на 3 роки. заарештований 24 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

бРУсенцов микита єгорович народив-
ся 1885 р. у с. верхній бишкин зміївсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. верхній 
бишкин Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 11-річчя жовтня. заареш-
тований 5 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у сел. бушуйка Джелтуговського р-ну Читин-
ської обл. Реабілітований 26 червня 1989 р.

бРУсенцов стеïан Пилиïович наро-
дився 1906 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. берека 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник депо «жовтень» півд. залізниці. У 1933 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 

в Амуртабі в м. Свободний Хабаровського 
краю. На 1967 р. проживав у Харкові. Реабілі-
тований 23 червня 1967 р.

бРУсиловський ісак веніамінович 
народився 1909 р. у сел. юзівка бахмут-
ського пов. Катеринославської губ. єврей, 
із службовців, освіта неповна середня, поза-
парт., у 1926—1931 рр. член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
24 квітня 1938 р. як член антирад. сіоністської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
11 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

бРУсовцов (брóсавцов) олександр ар-
хиïович народився 1897 р. на хут. верхня жу-
равка Куп’янського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. верхня журавка борівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Трудова 
родина». У 1929 р. розкуркулений. У 1934 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність, групуван-
ня навколо себе к.-р. куркульського елементу 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

бРУстинов ісак ілліч народився 1901 р. 
у м. Мелітополь Мелітопольського пов. Тав-
рійської губ. єврей, з кустарів, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Шофер га-
ража ХТз. заарештований 30 квітня 1938 р. за 
шпигунську діяльність, шкідництво на користь 
Японії (статті 546, 547 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 жовтня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

бРУстинов самóїл ілліч народився 
1904 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. єврей, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
безробітний, за фахом шофер. заарештова-
ний 20 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (статті 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 17 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

бРУтан Георгій костянтинович народив-
ся 1900 р. у Москві. Німець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Інженер-технолог Харківського тресту хлібо-
випікання. заарештований 16 грудня 1937 р. 
як член к.-р. латвійської націоналістичної 
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організації (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 жовтня 1957 р.

бРУх кóрт йоганнович народився 1909 р. 
у м. Хемніц Королівства пруссія. Німець, 
з робітників, освіта неповна середня, по-
запарт., у 1924—1930 рр. член комсомолу 
Німеччини, у 1930—1933 рр. член компартії 
Німеччини. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 29 вересня 1937 р. за 
к.-р. розвідувальну діяльність на користь Ні-
меччини (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

бРУхляковський болеслав Францович 
народився 1900 р. у с. Мальованка заславсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рояківка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоне поле». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 17 серпня 1937 р. за 
шпигунство на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

бРУхляковський михайло Францо-
вич народився 1879 р. у с. Мальованка заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ро-
яківка Кегичівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник «заготзерна». У 1931 р. розкуркулений. 
У 1933 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 17 серпня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
агітацію та шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1959 р.

бРУШ едóард кришович народився 
1895 р. в Іллукстському пов. Курляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта середня, 
у 1919—1938 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник 1-ї частини штабу бри-
гади військ НКвС. заарештований 5 березня 
1938 р. за ст. 541 п. «б» КК УРСР і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
5 жовт ня 1939 р. як член антирад. націоналіс-

тичної організації позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 12 лютого 1957 р. 

бРюханов михайло митрофанович на-
родився 1894 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. прико-
лотне великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. бухгалтер 5-го дежрмаслозаводу. заареш-
тований 14 жовтня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 15 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 8 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 17 травня 1989 р.

бУб акавле сахнович народився 1881 р. 
у м. Лібава Курляндської губ. єврей, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. візник артілі «2-га п’ятирічка». за-
арештований 21 червня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської шпигунської організації та за  
к.-р. роботу (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 вересня 1960 р.

бУбиР іван Гнатович народився 1904 р. 
у сел. панютине павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. заарештований 16 лис-
топада 1937 р. як член к.-р. диверсійної ор-
ганізації (статті 548 і 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

бУбиР микола максимович народився 
1888 р. у с. великі бучки Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Червоний степ» у Сахновщинсько-
му р-ні Харківської обл. бджоляр радгоспу. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав, за невиконання плану хлібозаготівлі 
засуджений на 3 роки позбавлення волі. Термін 
покарання відбував у м. Ніжин Чернігівської 
обл. У 1931 р. висланий до північного краю. 
На засланні перебував у м. вологда. У 1933 р. 
за постановою ЦвК і РНК СРСР від 7 серпня 
1932 р. «про охорону майна державних підпри-
ємств…» засуджений на 10 років позбавлення 
волі. Термін покарання відбував у Крастабі, 
17 квітня 1936 р. з-під варти звільнений і на-
правлений до місця попереднього вислання, 
але втік. заарештований 13 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
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особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував в Амуртабі в м. Свобод-
ний Хабаровського краю. На 1959 р. проживав 
у сел. Краснопавлівка Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 25 грудня 1959 р.

бУблик дмитро Прокоïович народився 
1902 р. у с. Чернещина Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. Чернещина бо-
рівського р-ну Харківської обл. Чоботар артілі 
«Рекорд». У 1931 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав і висланий до північного 
краю. заарештований 10 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 12 квітня 1963 р.

бУблик Петро Павлович народився 
1884 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник промартілі. 
заарештований 6 лютого 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної повстанської 
організації, (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 грудня 1958 р.

бУблиЧенко Ганна аветівна народила-
ся 1902 р. у м. Шуша Шушанського пов. єли-
заветпольської губ. вірменка, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 29 жовт-
ня 1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 22 березня 
1938 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітована 13 січня 1956 р.

бУблій антон іванович народився 1907 р. 
у с. Коновалівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник радгоспу «Комуніст». У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 25 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у волготабі в м. Рибінськ 
Ярославської обл., де й помер 19 листопада 
1942 р. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

бУблій микола іванович народився 
1892 р. у с. Коновалівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 

селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Комуніст» у Лозівському р-ні Хар-
ківської обл. Комірник радгоспу. У 1931 р. 
виключений з колгоспу як куркуль, розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

бУблій Павло іванович народився 
1898 р. у с. Мала Нехвороща Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у радгоспі «Комбайн» у Лозівському 
р-ні Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 4 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 16 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амурзалізнич-
табі в м. Хабаровськ Хабаровського краю. 
Реабілітований 8 січня 1960 р.

бУбловський микола ілліч, див. БО-
БЛОÂСЬÊИЙ (Бóáлîâñüêèй) Ìèêîлà ²лл³ч.

бУбновський йосиф вікентійович 
народився 1892 р. у с. будки-Собичинські 
Овруцького пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Леб’яже зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Кірова. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 12 жовтня 1962 р.

бУГаєв андрій Павлович народився 
1889 р. у слоб. волоконовка бірюченського пов. 
воронезької губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1929 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Гончарівка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник МТМ ст. Ізюм 
північно-Донецької залізниці. заарештований 
17 грудня 1937 р. як член шпигунської диверсій-
ної організації, що діяла на користь Японії на 
ІпРзі (статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 20 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 3 січня 1938 р. у [м. Артемівськ Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 29 квітня 1958 р.

бУГаєв яків іванович, див. БÓГАЙОÂ 
(Бóгàºâ) Яê³â ²âàíîâèч.

бУГаєнко іларіон іванович народив-
ся 1880 р. у м. зіньків зіньківського пов. 
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полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. зіньків 
зіньківського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 20 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 1 грудня 
1937 р. за відсутності складу злочину зі звіль-
ненням з-під варти.

бУГаєнко микита іванович народився 
1895 р. у с. Андріївка [Костянтиноградського 
пов.] полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі «Соцнаступ» Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Агроном радгоспу. У 1931 р. під 
слідством полтавського оперсектора ДпУ 
за к.-р. діяльність. заарештований 2 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Лозівським Рв НКвС 
13 червня 1939 р. (ст.197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під вати.

бУГаЇв борис Гнатович народився 1898 р. 
у с. Лагері зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1932—1934 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Лагері балаклійського 
р-ну Харківської обл. Чоботар промислової 
артілі «ІІІ Інтернаціонал». заарештований 
6 грудня 1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 15 січня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бУГай йосиï Федотович народився 
1891 р. у с. Старі валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу № 183 . заарештований 12 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації та к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 березня 1989 р.

бУГай корній омелянович народився 
1891 р. у с. печеніги вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. печеніги печенізько-
го р-ну Харківської обл. завгосп і касир шко-
ли. заарештований 6 жовтня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність на користь польщі (ст. 541 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

бУГай олексій іванович народився 1893 р. 
у с. василенкове вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-

кова, позапарт. проживав у с. Олександрівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Маяк». У 1931 р. майно конфіскова-
не. заарештований 14 жовтня 1937 р. за анти-
рад. діяльність і втечу від вислання (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у бурзалізничтабі в сел. Тир-
ма верхньобуреїнського р-ну Амурської обл., 
м. Свободний, м. Хабаровськ і м. Комсо-
мольськ Хабаровського краю. помер 1948 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

бУГай Петро андрійович народився 
1894 р. на хут. бугаїв Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. бугаїв Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківської фабрики «Червоний швейник». 
У 1930 р. розкуркулений, висланий до північ-
ного краю. заарештований 6 серпня 1937 р. 
за вороже ставлення до заходів рад. влади та 
напад на активіста (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 серпня 1937 р. за к.-р. терористичну 
пропаганду та образливі вислови на адресу 
керівників партії та уряду винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

бУГай Федір Гнатович народився 1897 р. 
у с. Новий бурлук вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новий бурлук 
печенізького р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. До 1936 р. позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 8 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 19 квітня 1938 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Ухвалою вер-
ховного Суду УРСР від 14 липня 1938 р. ви-
рок скасовано, справу повернено до суду для 
розгляду в іншому складі суддів, 10 серпня 
1938 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, а Харківським облсудом 9 грудня 
1938 р. справу направлено на дослідуван-
ня. Справу закрито печенізьким Рв НКвС 
17 лютого 1939 р. за недостатності матеріалів 
для притягнення до судової відповідальності.

бУГайов андрій андрійович народився 
1911 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. велика бабка 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 10 травня 
1938 р. за навмисне вбивство члена велико-
бабчанської сільради (ст. 138 п. «а» КК УРСР), 
з 15 червня 1938 р. під слідством за теракт про-
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ти представника рад. влади (ст. 548 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 29 вересня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

бУГайов василь михайлович народився 
1884 р. у с. Леськівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Двірник. У 1930 р. розкуркулений. заареш-
тований 11 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 548 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 травня 1989 р.

бУГайов Павло іванович народився 
1910 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нопавлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб 10-го держмлина. заарештований 
[16] лютого 1938 р. як член к.-р. угруповання, 
підготовку диверсій на залізниці (статті 549, 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

бУГайов Павло омелянович народився 
1914 р. у с. павлівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., до 1932 р. член вЛКСМ. Слу-
жив у [м. Термез Узбецької РСР]. Санітарний 
інструктор 81-го гірськокавалерійського полку 
20-ї гірськокавалерійської дивізії. заарешто-
ваний 30 грудня 1937 р. за спробу здійснити 
диверсійний акт (ст. 5917 КК Таджицької РСР) 
і військовим трибуналом Середньоазійського 
військокругу (ст. 63 через ст. 14 КК Узбецької 
РСР) 10 липня 1938 р. засуджений на 12 років 
тюремного ув’язнення з пораженням прав на 
5 років і конфіскацією майна. Ухвалою військо-
вої колегії верховного Суду СРСР від 10 груд-
ня 1938 р. вирок скасовано, справу передано 
на дослідування. Справу закрито Ов ГУДб 
Середньоазійського військокругу 20 серп-
ня 1939 р. за недоведеності обвинувачення.

бУГайов Петро мартинович народився 
1896 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
Цирульник. заарештований 16 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 березня 1989 р.

бУГайов (бóгаєв) яків іванович наро-
дився 1888 р. на хут. Угрим Курської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 

проживав у Харкові. Робітник будівельної 
контори Ленінського р-ну. заарештований 
17 березня 1938 р. як член к.-р. військової 
білогвардійської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 грудня 1959 р.

бУГайова марія іванівна народилася 
1904 р. у с. Угрім бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Телеграфіст-
ка телефонної станції. заарештована 8 січня 
1938 р. як дружина ворога народу і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 26 бе-
резня 1938 р. як член родини зрадника бать-
ківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі. Справу 
закрито особливою нарадою при НКвС СРСР 
18 січня 1941 р., звільнена з-під варти 19 лю-
того 1941 р. Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

бУГайЧУк Федір Федорович народився 
1906 р. у с. Магер провінції Східна Галичи-
на Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Надеждине близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Комсомолець». 
заарештований 8 лютого 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. агітацію (статті 546, 547, 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 3 листопада 1961 р.

бУГаР Федір несторович народився 
1882 р. на хут. вітрівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1928—1933 рр. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у с. Чепіль 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «плуг і молот». заарештований 4 ве-
ресня 1937 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації (статті 542, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Тай-
сибтабі, де й помер 27 березня 1938 р. Реабі-
літований 22 березня 1957 р.

бУдаєв Петро антонович народився 
1895 р. у с. Толстиково Тверської губ. Росі-
янин, [із селян], освіта початкова, позапарт., 
до 1922 р. член РКп(б), до 1934 р. член 
вКп(б). проживав у м. вовчанськ вовчан-
ського р-ну Харківської обл. Рахівник кон-
тори «заготзерно». заарештований 19 жовтня 
1937 р. за антирад. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито вовчанським Рв 
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НКвС 8 січня 1938 р. (статті 5, 142, 159 КпК 
УРСР) за недоведеності складу злочину.

бУданський Петро юрійович наро-
дився 1880 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1902 р. проживав у Харкові. Контро-
лер відділу техконтролю ХЕТзу. заарештова-
ний 23 травня 1938 р. як член латвійської к.-р. 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 19 травня 1989 р.

бУдеРкевиЧ ілля іванович народив-
ся 1893 р. у жовківському пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Директор СШ № 109. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. як член 
націоналістичної фашистської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 5 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі, де й помер 27 грудня 1939 р. 
постановою УНКвС по Харківській обл. 
від 31 січня 1940 р. ухвалу особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. скасовано, спра-
ву закрито (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУдЗиШко-цекало Ганна Петрівна 
народилася 1900 р. у с. Старинці Гродненсько-
го пов. Гродненської губ. білоруска, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживала у Хар-
кові. Робітниця Харківського лікеро-горілча-
ного заводу. заарештована 20 серпня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 28 жовтня 1938 р. 
(ст. 546 КК УРСР) позбавлена волі у вТТ 
на 5 років. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
16 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУдилка леонтій власович народився 
1885 р. у с. просянка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. просян-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 20 квітня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної організації (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 542, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 14 вересня 1956 р.

бУдко Гаврило омелянович народився 
1897 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. Член колгоспу «Шлях Леніна». 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 13 жовтня 1937 р. 
як куркуль та за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) 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. Термін покарання відбував 
у Куйбишевській обл. та м. воркута Комі 
АРСР, де й помер 7 липня 1941 р. Реабіліто-
ваний 29 вересня 1958 р.

бУдко микола антонович, див. БÓТÊО 
(Бóäêî) Ìèêîлà Аíòîíîâèч.

бУдник антон олександрович народив-
ся 1906 р. у с. Антонівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. бригадир ферми радгоспу «Кегичівка». 
заарештований 1 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі у м. Солікамськ пермської обл. 
Реабілітований 20 червня 1989 р.

бУдник михайло іванович народився 
1883 р. у с. Нижня Сироватка Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Рахівник ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 15 січня 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 5 серпня 1938 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у бамтабі. Реабілітований 17 січня 1994 р.

бУдник семен олексійович народився 
1896 р. у с. Голишів Луцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Колонтаїв Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Робітник плем-
госпу «Ананьївський». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 січня 1938 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
комісії НКвС і прокурора СРСР від 27 берез-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 14 березня 1989 р.

бУдников Петро михайлович народив-
ся 1889 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт. Монтер Оргенерго. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
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організації та за підготовку диверсії (стат-
ті 542, 549, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 23 травня 1939 р. виправданий.

бУдниЧенко олександр Григорович на-
родився 1897 р. у с. Грушки житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Копан-
ки зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 26 листопада 1937 р. за к.-р. шкід-
ницьку діяльність на користь польщі (ст. 5410 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 30 грудня 1937 р. [винесено ухвалу] 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 червня 1965 р.

бУдніцький юзеф євстафійович наро-
дився 1894 р. у варшаві. поляк, з робітників, 
неписьмен., позапарт. проживав у м. бого-
духів богодухівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 15 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

бУдовська Рахіль Гершівна народилася 
1905 р. у м. Ніжин Ніжинського пов. Черні-
гівської губ. єврейка, з кустарів, освіта неза-
кінчена вища, у 1928—1938 рр. член вКп(б). 
проживала у Харкові. завідувач бібліотеки 
ХЕТІ. заарештована 25 квітня 1938 р. як член 
правотроцькістської терористичної організації 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 4 серпня 
1938 р. за к.-р. троцькістську діяльність позбав-
лена волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбувала у Хабаровському краї. Ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 26 серпня 
1950 р. вислана на поселення до Краснояр-
ського краю. Реабілітована 9 квітня 1955 р.

бУдРін олександр матвійович народився 
1900 р. у м. юрбург Росенського пов. Ковен-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер міської ради. 
заарештований 31 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411, КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411, КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 квітня 1960 р.

бУдяков (бóдяк) іван андрійович наро-
дився 1896 р. у с. Мерчик богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пісочин 

Харківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1926 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 12 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 25 травня 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд. Справу закрито транспортною проку-
ратурою Люботинської дільниці півд. залізниці 
29 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУдянська олександра тимофіївна  
народилася 1901 р. у с. Лошакове вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українка, із селян, 
письмен., позапарт. проживала в с. прико-
лотне великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітниця бурякорадгоспу 
«приколот нянський». заарештована 27 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито ХОУ 
НКвС 27 березня 1938 р. за відсутності складу 
злочину зі звільненням з-під варти.

бУдянський тимофій іванович наро-
дився 1885 р. на хут. Черняки вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав і працював 
у Литвинівському відділенні бурякорадгоспу 
«підсереднянський» великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 6 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 20 червня 1989 р.

бУєвиЧ леонард мартинович народився 
1900 р. у с. Козине вітебського пов. вітебської 
губ. білорус, із селян, освіта середня спеціаль-
на, член вКп(б) з 1928 р. проживав у Харко-
ві. Інспектор фабрики механізованого обліку 
Управління півд. залізниці.заарештований 
15 червня 1938 р. за шпигунську шкідницьку ді-
яльність (статті 546, 547 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 верес-
ня 1938 р. (ст. 547 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 квітня 1957 р.

бУЖа Петро йосифович народився 
1906 р. у м. Радом Радомської губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ДЕС № 1. заареш-
тований 13 квітня 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 вересня 1938 р. (статті 546, 549 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
16 травня 1989 р.

бУЖинський микола іванович наро-
дився 1881 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
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Артист хору Харківської державної опери. 
заарештований 2 серпня 1937 р. за зв’язки 
з к.-р. монархічною організацією та к.-р. агі-
тацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

бУЗдалін сергій Феоктистович наро-
дився 1892 р. у с. Митрофанове Московської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
у 1914—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор Харківської швейної фаб-
рики ім. Тінякова. заарештований 17 серпня 
1937 р. як член антирад. організації правих 
(статті 5411, 548 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 5 грудня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією майна. Розстріля-
ний 6 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 31 жовтня 1956 р.

бУЗдаліна софія володимирівна народи-
лася 1901 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
із службовців, освіта середня, позапарт. До-
могосподарка. заарештована 24 грудня 1937 р. 
як дружина зрадника батьківщини і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 26 бе-
резня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Долинському 
відділенні Картабу. після звільнення з-під 
варти працювала там же за вільним наймом. 
У червні 1946 р. переїхала в с. Кудинове Мало-
ярославського р-ну Калузької обл., працювала 
в радгоспі. Реабілітована 9 березня 1956 р.

бУЗинюс Фрідріх Георгійович народив-
ся 1890 р. у с. Топорище-Рудня житомир-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. волоська 
балаклія Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Серго. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

бУйван іван станіславович народився 
1906 р. у м. вітебськ вітебської губ. по-
ляк, з дворян, освіта початкова, позапарт., 
у 1922—1925 рр. член ЛКСМУ, у 1925 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник ХЕТзу. заарештований 18 січня 
1938 р. за розвідувальну діяльність на користь 
Латвії (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 14 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 

1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 березня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 20 грудня 1957 р.

бУйволов василь якович народився 
1886 р. у с. Красна воронезької губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1916—
1918 рр. член партії лівих соціалістів-революці-
онерів. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу.  
У 1920 р. під слідством ЧК України за підо-
зрою в службі в армії Махна, справу закрито. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 16 березня 1939 р. виправданий.

бУйний-Зависляк в’ячеслав Рома-
нович народився 1886 р. у варшаві. Украї-
нець, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1918—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. постачальник механічного парку 
Сантресту. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну та диверсійну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 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 1 вересня 1989 р.

бУканов михайло олексійович народив-
ся 1892 р. у м. Олександрівськ Олександрів-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, у 1918—1938 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник бюро обслуговування пасажирів Управ-
ління півд. залізниці. заарештований 15 січня 
1938 р. за те, що як член лінійного суду систе-
матично виносив виправдальні вироки у спра-
вах з к.-р. злочинів (статті 547, 5417 КК УРСР), 
9 серпня 1938 р. обвинувачення перекваліфі-
ковано на ст. 97 КК УРСР і 11 грудня 1938 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито підготовчим засіданням 
судової колегії в карних справах верховного 
Суду СРСР 8 лютого 1939 р. (ст. 5 КпК УРСР).

бУкій семен андрійович народився 1904 р. 
у с. бригадирівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. бригадирівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1932 р. майно конфісковане. заарештований 
27 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) 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. Термін покарання відбував 
у воркуттабі, з серпня 1944 р. в Архангель-
ських таборах. Реабілітований 26 червня 1989 р.

бУкін михайло абрамович народився 
1889 р. у м. Любавичі Смоленської губ. єв-
рей, з міщан, освіта вища, позапарт., у 1905—
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1918 рр. член «поалей-Ціон», у 1919—1920 
член РКп(б). проживав у Харкові. Старший 
економіст Харківського холодильника. за-
арештований 6 квітня 1938 р. як член анти-
рад. терористичної сіоністської шпигунської 
організації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 547, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 березня 1989 р.

бУкін семен тарасович народився 
1897 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Старові-
рівка Друга Старовірівського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1923 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 1 квітня 1932 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
особливою нарадою при колегії ДпУ УСРР 
13 серпня 1932 р. зі звільненням з-під варти. 
заарештований 10 жовтня 1937 р. за участь 
у кронштадтському заколоті, бродяжництво 
та антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

бУкіник олександр данилович народив-
ся 1899 р. і проживав у Харкові. єврей, з тор-
говців, освіта середня, позапарт., у 1918—
1923 рр. член партії анархістів. завідуючий 
фотокінобазою ХХТІ. заарештований 28 квіт-
ня 1938 р. за розвідувальну та к.-р. діяльність 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і трійкою при 
Київському облуправлінні УРСР 29 жовтня 
1938 р. (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Розстріляний 3 листопада 1938 р. у Києві. 
Реабілітований 18 січня 1995 р.

бУковський броніслав якович наро-
дився 1910 р. у с. Красносілка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у с. Моначинівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
17 грудня 1937 р. як член польської к.-р. на-
ціоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

бУковський юзеф якович народився 
1901 р. у с. Красносілка житомирського пов. 

волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Моначинівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 17 грудня 1937 р. як член польської 
к.-р. націоналістичної організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
26 червня 1959 р.

бУковський юхим демидович наро-
дився 1908 р. у с. Калусів володимир-во-
линського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Дар-Надежда Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 18 лютого 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

бУкРеєв володимир іванович народився 
1908 р. у с. Мужланово Курської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Технік-десятник Хар-
ківського трамвайного тресту. заарештований 
23 березня 1938 р. як член антирад. військової 
есерівської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 березня 1957 р.

бУкРеєв Гаврило Захарович народився 
1878 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1917—1937 рр. 
член вКп(б). пенсіонер, у минулому робітник 
ХпРз. заарештований 8 грудня 1937 р. за анти-
рад. агітацію, співробітництво з жандармським 
управлінням до революції (статті 5410, 5413 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 квітня 1957 р.

бУкс еміль мартинович народився 
1898 р. у с. Новоолександрівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Кам’янка Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
Оскіл». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
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УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 червня 1963 р.

бУлава матвій євтихійович народився 
1892 р. у с. велика Комишуваха зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. велика Комишуваха петрівського р-ну 
Харківської обл. Слюсар і коваль колгоспу 
«Червоний клин». У 1929 р. нарсудом петрів-
ського р-ну за невиконання плану хлібоза-
готівлі розкуркулений і позбавлений волі на 
1 рік. Навесні 1930 р. рішенням наглядової 
комісії звільнений з-під варти за інвалідністю. 
На 1932 р. бригадир Ізюмської транспортної 
бази. Ухвалою особливої наради при колегії 
ДпУ УСРР від 17 серпня 1932 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) висланий до північного краю на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував у Котластабі, 
звільнений з-під варти 14 травня 1935 р. після 
звільнення з-під варти працював робітником 
Краматорського комунгоспу. заарештований 
7 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. На 1961 р. проживав у с. Нікополь 
барвінківського р-ну Харківської обл. Реабі-
літований 8 квітня 1961 р.

бУлах олексій трохимович народився 
1885 р. у с. борисовка Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Шкільного тресту. У 1932 р. розкур-
кулений. Ухвалою судової трійки при колегії 
ДпУ УСРР у 1932 р. за к.-р. агітацію висла-
ний до північного краю на 3 роки, але захво-
рів на тиф, перебував на лікуванні в лікарні 
м. бєлгород, звідки втік та повернувся до 
Харкова. заарештований 24 жовтня 1937 р. 
як куркуль, що висилався, та за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

бУлахов іван матвійович народився 
1880 р. у с. Сверликовщина Суджанського пов. 
Курської обл. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Двірник 
житлокоопу 31/32. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 19 вересня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
26 листопада 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУлГаков іван данилович народив-
ся 1884 р. у с. Осколець Старооскольського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та вища, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. Начальник курсів середнього на-
чальницького складу Управління півд. за-
лізниці. заарештований 23 грудня 1937 р. як 
член к.-р. правотроцькістської диверсійної 
шкідницької організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 26 березня 1938 р. (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіска цією особистого майна. Розстріля-
ний 27 березня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 11 квітня 1956 р.

бУлГаков іван миколайович народив-
ся 1883 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. Агент 
із закупівлі товарів введенського сільспожив-
товариства. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

бУлГаков костянтин львович наро-
дився 1888 р. у м. бєлгород бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. борова 
борівського р-ну Харківської обл. Інженер 
будівництва залізничної колії Красний Ли-
ман — Куп’янськ північно-Донецької залізни-
ці. заарештований 27 листопада 1937 р. як член 
антирад. диверсійної організації (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 31 травня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
16 вересня1938 р. у [м. Артемівськ Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

бУлГаков митрофан Григорович наро-
дився 1900 р. у с. Аркадівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав і пра-
цював бухгалтером у радгоспі «Комуніст» ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. У 1925 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 16 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 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 таборах Далекого Сходу. На 1949 р. про-
живав у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаров-
ського краю. Реабілітований 9 березня 1989 р.

бУлГаков Петро миколайович народив-
ся 1909 р. у с. булгакове Тимського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
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позапарт. проживав у Харкові. Робітник заво-
ду № 148. заарештований 6 серпня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 18 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 29 липня 1960 р.

бУлГакова дарія михайлівна народи-
лася 1884 р. у с. Томаровка бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянка, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 4 лютого 1938 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
19 червня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 
8 років. померла 22 травня 1944 р. Реабіліто-
вана 25 серпня 1956 р.

бУлдиско михайло йосифович наро-
дився 1906 р. у с. Шиєцька буда житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Но-
вопавлівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. ворошилова. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну та шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 8 серпня 1989 р.

бУлдовський олексій теофілович на-
родився 1891 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українець, із священнослужителів, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Свя-
щеник кладовищенської церкви. заарештова-
ний 2 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

бУлєєв олександр корнійович народив-
ся 1906 р. у с. Галине Стародубського пов. 
Чернігівської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
помічник завідувача магазину № 133 Хар-
ківського міськхарчоторгу. заарештований 
21 червня 1938 р. за шпигунську диверсійну 
діяльність (статті 546, 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 жовтня 1938 р. (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 листопада 1960 р.

бУлиГа савелій стеïанович народився 
1902 р. на хут. Михайлівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Михайлівка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «перемога». 
заарештований 2 березня 1938 р. за антирад. 
погляди та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 листопада 1958 р.

бУлиГа яків кóзьмич народився 1910 р. на 
хут. Михайлівка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Михайлівка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «перемога». заарештований 2 березня 
1938 р. за антирад. настрої та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 травня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

бУлиПоП іван йосиïович народився 
1906 р. у с. Новостроївка Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Кленове бого-
духівського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу ім. Леніна. заарештований 
26 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

бУллеР яків давидович народився 1907 р. 
у кол. Шаврова Ізюмського пов. Харківської 
губ. Німець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у с. Гусарівка барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник мли-
на в сел. барвінкове. заарештований 1 січня 
1938 р. як прибічник фашистської Німеччини, 
за антидержавну та к.-р. діяльність (ст. 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1989 р.

бУльба василь омелянович народився 
1909 р. у с. Стара піщанка Ольгопільського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Наглядач Харківської слідчої в’язниці 
№ 2. заарештований 16 січня 1938 р. як член 
терористичного угруповання, к.-р. агітацію, 
спробу визволити з в’язниці заарештованого 
за к.-р. діяльність (статті 548 через ст. 17, 77 
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через ст. 20 КК УРСР), справу закрито вій-
ськовою прокуратурою прикордонних і внут-
рішніх військ НКвС по Харківській обл. 
1 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУльба (бóльбина) тетяна Петрівна на-
родилася 1909 р. у с. Колодязне Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала на хут. Ко-
речне Дворічанського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештована 15 жовт ня 
1937 р. за к.-р. агітацію та зв’язок з терорис-
тичною групою у 1931 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 жовтня 1937 р. по-
збавлена волі у вТТ на 10 років. Реабілітована 
21 березня 1989 р.

бУльбенко Федір Павлович народився 
1896 р. у с. Романкове Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта вища, позапарт., у 1917—1919 рр. 
член РСДРп(м). проживав у Харкові. бух-
галтер Мерф’янського дитячого санаторію. 
У 1924 р. під арештом органів ДпУ. за-
арештований 1 червня 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 542, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 27 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бУльбина тетяна Петрівна, див. БÓЛЬ-
БА (Бóлüáèíà) Тåòÿíà Ïåòð³âíà.

бУльтнек альберт юрійович народився 
1894 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта середня спеціальна, поза-
парт., у 1918—1921 рр. член РСДРп(б). про-
живав у Харкові. Механізатор Союзсортна-
сіннятресту. заарештований 30 грудня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

бУльц-дУльцин наóм давидович на-
родився 1896 р. у м. Херсон Херсонської губ. 
єврей, з кустарів, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. На-
чальник 2-го відділення Харківського терито-
ріального управління держрезерву. заарешто-
ваний 10 липня 1938 р. як член антирад. те-
рористичної правотроцькістської сіоністської 
організації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) 
і 113-м військовим трибуналом ХвО 4 серпня 
1939 р. виправданий.

бУман микола карлович народився 
1897 р. у м. Кандау Курляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач паливного 
складу. заарештований 27 грудня 1937 р. за 

розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 травня 1959 р.

бУмба (барабаш, Потóрай) марія (те-
тяна) Гнатівна народилася 1900 р. у м. Сколе 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії Українка, із селян, освіта невідома, 
позапарт., у 1930—1933 рр. член КпзУ. про-
живала в Харкові. Контролер Харківської 
панчішно-трикотажної фабрики ім. Ілліча. 
заарештована 2 серпня 1937 р. за нелегальний 
перетин польсько-радянського кордону і роз-
відувальну роботу (ст. 546 КК УРСР), спра-
ву закрито міськвідділом НКвС м. Харкова 
7 квітня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУндУс Федір авдійович народився 
1892 р. у с. Мечебилове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Червоний Шпиль 
петрівського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник радгоспу ім. Челюскінців. У 1931 р. 
розкуркулений, висланий до північного краю. 
У 1932 р. із заслання втік. заарештований 
4 серпня 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 10 квітня 1989 р.

бУндУсь (бондóс) олексій Федорович 
народився 1904 р. у с. Мечебилове Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Мечеби-
лове Лозовеньківського р-ну Ізюмського окр. 
Селянин-одноосібник. У 1930 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав і ухва-
лою судової трійки при колегії ДпУ УСРР 
від 25 квітня 1930 р. (статті 5411, 5616 КК 
УСРР) висланий до північного краю на 5 ро-
ків. На засланні перебував в Устянівському 
р-ні північного краю. На 1937 р. проживав 
на хут. юр’ївка петрівського р-ну Харків-
ської обл. Чорнороб кінного заводу № 124 
«піонер» Лозівського р-ну Харківської обл. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. за втечу 
із заслання і к.-р. агітацію серед робітників 
і колгоспників (статті 5410, 78 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 6 липня і 23 березня 1989 р.

бУндюкова Поліна омелянівна наро-
дилася 1893 р. у с. Сафроново Рильського пов. 
Курської губ. Росіянка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 21 липня 1938 р. 
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за к.-р. розмови, антирад. наклепницькі анек-
доти, дискредитацію вождя партії та членів 
уряду, вихваляння життя за царату (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 15 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бУнін Павло васильович народився 
1904 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, позапарт., 
у минулому кандидат у члени вКп(б). Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 2 листопада 
1937 р. за підготовку терактів над керівниками 
партії та уряду (статті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Нижньоамурському вТТ. На 1956 р. проживав 
у м. балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл. Інвалід. Реабілітований 8 червня 1956 р.

бУнт василь стеïанович народився 
1877 р. у с. Княже Ямпільського пов. поділь-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Сторож Харків-
ського педінституту. заарештований 21 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 542, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 22 квітня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бУнт михайло Федорович народився 
1895 р. у с. Митниця -Сороско Скалатського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у м. валки 
валківського р-ну Харківської обл. Директор 
валківської НСШ. заарештований 23 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію та націоналістичні 
погляди і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 вересня 1959 р.

бУнт Павло Федорович народився 
1890 р. у с. Митниця-Сороско Скалатського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Агроном 
Харківського обласного земельного управ-
ління. У 1933 р. під слідством ДпУ УСРР як 
член к.-р. націоналістичної організації. зааре-
штований 30 вересня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

бУнтман арій (юрій) олександрович 
народився 1905 р. с. Качкарівка Херсонської 

губ. єврей, із службовців, освіта середня, 
позапарт., 1926—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Секретар курсів Харківсько-
го залізничного технікуму. заарештований 
21 жовтня 1937 р. як член к-р. організації 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 27 березня 
1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 5411 КК 
УРСР) засуджений до 15 років тюремного 
ув’язнення з обмеженням прав на 5 років 
і конфіскацією майна. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 19 грудня 
1940 р. попередній вирок скасовано, справу за-
крито. звільнений з-під варти 28 січня 1941 р.

бУнтман Ганна іллівна народилася 
1908 р. у с. Каховка Дніпровського пов. Тав-
рійської губ. єврейка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Ро-
бітниця тютюнової фабрики. заарештована 
20 квітня 1938 р. як дружина члена к.-р. 
диверсійної терористичної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 серпня 1938 р. позбавлена права про-
живання в 15 населених пунктах на 5 років. 
Реабілітована 16 травня 1996 р.

бУнтовський андрій костянтинович 
народився 1878 р. у с. Цмівка заславсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Олійники Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Нове життя». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 14 лютого 1938 р. як член пОв та за 
к.-р. агітацію (статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 липня 1959 р.

бУнтовський Геннадій андрійович на-
родився 1913 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олійники 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нове життя». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 14 лютого 
1938 р. як член пОв та за к.-р. агітацію 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 17 липня 1959 р.

бУнтовський микола антонович на-
родився 1894 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 



300 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

початкова, позапарт. проживав у с. Олійники 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нове життя». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 листопада 
1937 р. як член польської к.-р. націоналістич-
ної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у м. Канськ Красноярського краю. 
20 листопада 1947 р. з-під варти звільнений. 
На 1958 р. проживав у с. Майдан-вила Хмель-
ницької обл., сільгоспробітник радгоспу «за-
лізничник». Реабілітований 16 вересня 1958 р.

бУнтовський олексій євстафійович 
народився 1906 р. у с. Цмівка заславсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Олійники Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Нове життя». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
25 листопада 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 6 лютого 1960 р.

бУнЧиков михайло миколайович на-
родився 1914 р. у с. Обухівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. Служив у м. євпа-
торія Кримської АРСР. Червоноармієць вій-
ськової частини 68. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав, висланий до 
північного краю. У [1934 р.] втік із заслання. 
заарештований 29 липня 1938 р. як член к.-р. 
організації, шкідництво та участь в антирад. 
змові (статті 587, 581 п. «б», 5810 КК РРФСР), 
справу закрито військовим прокурором Го-
ловної військової прокуратури РСЧА 19 груд-
ня 1939 р. (ст. 4 п. 5 КпК РРФСР).

бУнЧиков тит мóсійович народився 
1883 р. на хут. Остренький вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. приколотне велико-
бурлуцького р-ну Харківської обл. Робітник 
цегельного заводу. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 7 років. Реабілітова-
ний 18 травня 1993 р.

бУРа олена Петрівна народилася 1904 р. 
і проживала в Харкові. Росіянка, з робітників, 

освіта неповна середня, позапарт. Домогоспо-
дарка. заарештована 15 листопада 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. позбавлена 
права проживання в 15 населених пунктах на 
5 років. Реабілітована 27 вересня 1963 р.

бУРавльов Гордій олександрович наро-
дився 1875 р. у с. Терни верхньодніпровсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Лозівського педагогічного техніку-
му. заарештований 28 лютого 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито Лозівським Рв НКвС 30 лютого 1939 р. 
3 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУРавльов Павло Федорович народився 
1903 р. у с. Терни павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
працівник товарної контори ст. Сахновщина 
півд. залізниці. заарештований 19 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 18 листопада1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 8 років. Термін пока-
рання відбував у м. Свободний Хабаровського 
краю і північзалізничтабі в сел. Княж-погост 
Комі АРСР. Реабілітований 7 серпня 1959 р.

бУРавський адольф миколайович на-
родився 1911 р. у с. зятинець Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник склозаводу. заарештований 20 квіт-
ня 1938 р. як член шпигунської повстанської 
антирад. організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

бУРавський іван мартинович народився 
1898 р. на хут. буравка волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. великі бучки Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. 20-річчя жовт-
ня. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 14 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

бУРаков євстафій Федорович народився 
1886 р. у м. Клинці Суразького пов. Чернігів-
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ської обл. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1917 р. член партії соці-
алістів-революціонерів, у 1932—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Майстер Харків-
ського заводу точної індустрії. заарештований 
30 вересня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
10 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУРаковиЧ михайло кирилович, див. 
БÓÐАÕОÂИЧ (Бóðàêîâèч) Ìèõàйлî Êèðèлîâèч .

бУРаковський митрофан Григорович, 
див. БÓÐЯÊ²ÂСЬÊИЙ (Бóðàêîâñüêèй) Ìèòðî-
фàí Гðèгîðîâèч.

бУРас дора Григорівна народилася 
1887 р. у м. воронеж воронезької губ. єврей-
ка, із службовців, освіта вища, позапарт. про-
живала в Харкові. Лікар-лаборант міської по-
ліклініки № 1. заарештована 11 січня 1938 р. 
як дружина ворога народу і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент ви-
слана до Казахстану на 5 років. Реабілітована 
16 серпня 1957 р.

бУРас-яковлев яків Петрович наро-
дився 1875 р. і проживав у Харкові. єврей, із 
фабрикантів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Лікар міської поліклініки № 7. за-
арештований 27 липня 1938 р. за шпигунську 
діяльність на користь Німеччини (ст. 546 КК 
УРСР), помер 29 січня 1939 р. у лікарні Хар-
ківської в’язниці № 5. Справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 15 лютого 1939 р. через смерть 
підслідного. Реабілітований 8 січня 1998 р.

бУРаховиЧ (бóракович) михайло ки-
рилович народився 1916 р. у с. павлівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Учень токаря Хпз. заарештова-
ний 7 жовтня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 20 червня 1989 р.

бУРбахакі Павло Федорович народився 
1911 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Грек, із службовців, освіта непо-
вна середня, позапарт., у 1930—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. безробітний, 
до листопада 1937 р. керівник виробничої 
групи планово-виробничого відділу ХТз. заа-
рештований 30 грудня 1937 р. за к.-р. націона-
лістичну та шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

бУРбе арнольд людвігович народився 
1896 р. у м. Доблен Добленського пов. Кур-
ляндської губ. Латвієць, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач військової справи Харківського юри-
дичного інституту. заарештований 3 березня 
1938 р. за участь у к.-р. офіцерській монархіч-
ній організації РОвС (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

бУРГанський Пінхóс ханінович наро-
дився 1892 р. у міст. Чорнобиль Радомишль-
ського пов. Київської губ. єврей, із службов-
ців, освіта вища, у 1915—1921 рр. член бунду, 
член вКп(б) з 1925 р. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 20. заарештований 24 травня 
1938 р. як член антирад. терористичної шпи-
гунської організації бунд та за шпигунську ді-
яльність на користь іноземної держави (стат-
ті 546, 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 15 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

бУРГаРд антон йосифович народився 
1875 р. у с. Олександрівка бердянського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Р. Люксембург. заарештований 
6 травня 1938 р. за к.-р. діяльність, участь 
у німецькій к.-р. націоналістичній організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

бУРГаРдт аïоліон (наïолеон) Григоро-
вич народився 1916 р. на хут. Кам’яне Кос-
тянтиноградського пов. полтавської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. Кам’яне Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Тель-
мана. заарештований 22 березня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 вересня 1938 р. (статті 547, 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 травня 1956 р.

бУРГаРдт йосиф олександрович наро-
дився 1913 р. у кол. Кам’яна Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кам’яна Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Тельмана. зааре-
штований 22 березня 1938 р. за антирад. агітацію  
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(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 вересня 1938 р. 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1956 р.

бУРГаРт карл едóардович народився 
1907 р. у с. Нестеліївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Несте-
ліївка Лозівського р-ну Харківської обл. Го-
лова Нестеліївської сільради. заарештований 
7 грудня 1938 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

бУРГеР Генріх Генріхович народився 
1906 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. заарештований 
21 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 квітня 1963 р.

бУРда калістрат микитович народився 
1877 р. у с. вільшана Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 4 жовтня 
1937 р. як агент розвідки однієї з іноземних 
держав (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 24 листопада 1937 р. за не-
доведеності складу злочину.

бУРда Федір Захарович, див. САБЛ²Н 
(Бóðäà) Фåä³ð Зàõàðîâèч.

бУРдо Петро кóзьмич народився 1885 р. 
у слоб. Мерефа Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник склозаводу. 
заарештований 20 квітня 1938 р. як член 
шпигунської антирад. української організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), звільнений з-під 
варти 7 березня 1939 р., справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 4 грудня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУРейко василь Пилиïович народився 
1892 р. у с. Скрипаї зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Скрипаї зміївського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «більшовиць-
ка перемога». заарештований 9 червня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 

справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 2 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 23 квітня 1939 р.

бУРий йосиï михайлович народився 
1900 р. у с. вільча перемишлянського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської імпе-
рії. Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Інспектор Червонозавод-
ського райфінвідділу. заарештований 7 жовтня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1959 р.

бУРка (бóрко) іван олександрович наро-
дився 1900 р. у с. Кремінна Городоцького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. березняки вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. ХТз. У 1930, 1931 і 1932 рр. майно кон-
фісковане. згідно з постановою Городоцького 
Рв НКвС від 23 листопада 1934 р. в адмі-
ністративному порядку висланий за межі 
України. заарештований 16 грудня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

бУРкаРд (бóркардт) еріх Германович на-
родився 1896 р. у м. Лейпциг, Німеччина. 
Німець, соціальне походження та освіта не-
відомі, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Харківського верстатобудівного заводу. 
заареш тований 23 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
1 листопада 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

бУРко іван олександрович, див. БÓÐÊА 
(Бóðêî) ²âàí Олåêñàíäðîâèч.

бУРковський леонід леонідович наро-
дився 1915 р. у с. в’юнки житомирського пов. 
волинської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
склозаводу. заарештований 15 квітня 1938 р. 
як член антирад. шпигунської організації 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 жовт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 серпня 1958 р.

бУРксеР євгенія Григорівна народилася 
1873 р. у м. єлисаветград єлисаветградського 
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пов. Катеринославської губ. Німкеня, з куп-
ців, освіта вища, позапарт., у 1917 р. член 
партії соціалістів-революціонерів. проживала 
в Харкові. завідувачка науково-технічної біб-
ліотеки Діпроміст. У 1921 р. під слідством 
єлисаветградської ЧК як колишній член 
партії есерів, за підозрою в причетності до 
Кронштадтського повстання. заарештована 
12 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 23 липня 1938 р. 
за підозрою в шпигунстві позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
в Картабі. Реабілітована 4 травня 1989 р.

бУРкУн кóïріян кóзьмич народився 
1883 р. у с. Мерло богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Мерло богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. У 1930 р. розкуркулений і ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
16 грудня 1930 р. (ст. 5410 КК УСРР) позбавле-
ний волі на 3 роки умовно. Нарсудом богоду-
хівського р-ну 1 жовтня 1933 р. за бандитизм 
і відкриті виступи проти колективізації за-
суджений на 4 роки позбавлення волі (ст. 582 
КК УСРР). Термін покарання відбував у сіль-
госпколонії НКвС № 20, звільнений з-під 
варти за амністією. заарештований 14 жовт-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 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 Крастабі. Реабілітований 14 січня 1994 р.

бУРлаєнко микола андрійович наро-
дився 1890 р. у с. Леб’яже Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник заводу вогнетривів № 2. 
У 1929 р. розкуркулений і Красноградським нар-
судом засуджений за невиконання хлібозаго-
тівлі на 1 рік позбавлення волі. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

бУРлаєнко яким якович народився 
1891 р. у с. перещепине Новомосковсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Леб’яже зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Рахівник роз’їзду Леб’яже Сталінської 
залізниці. заарештований 9 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації та за шпигунську робо-
ту (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 

УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 січня 1958 р.

бУРлай микола кóзьмич народився 
1879 р. у с. пригоже Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. пригоже барвінківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
прогрес». заарештований 13 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Тайшеттабі. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

бУРлака Григорій андріянович народив-
ся 1899 р. у с. березівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Чапаєве Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник центрального управління 
бурякорадгоспу ім. Чапаєва. заарештований 
4 квітня 1938 р. як член к.-р. військової бо-
йової організації РОвС, за шкідництво, по-
раженську та повстанську пропаганду (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 22 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 вересня 1959 р.

бУРлака іван васильович народився 
1901 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. продавець сільспоживкооперації. заареш-
тований 12 березня 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 23 травня 1958 р.

бУРлака семен андріянович народився 
1903 р. у с. березівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ча-
паєве Кегичівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник приймального пункту Ленінського цу-
крозаводу. У 1930 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. У 1933 р. за антирад. 
агітацію (ст. 58 КК УСРР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. заарештований 2 листопа-
да 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.
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бУРлаЧенко іван юхимович народився 
1913 р. у с. богдановка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав і працював у Литвинівському відділенні 
бурякорадгоспу «підсереднянський» велико-
бурлуцького р-ну Харківської обл. заарешто-
ваний 7 жовтня 1937 р. за к.-р. розмови серед 
робітників радгоспу та крадіжки соцмайна 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 18 листо-
пада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амуртабі. На 1958 р. проживав 
у м. Магадан. Реабілітований 9 червня 1989 р.

бУРлУцький микола максимович на-
родився 1900 р. на хут. Кринички Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Кринички Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. жовтневої рево-
люції. У 1931 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 7 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у Хабаровському краї. На 
1962 р. проживав на ст. єгорлик Ростовської 
обл., робітник єгорлицького споживтовари-
ства. Реабілітований 7 серпня 1962 р.

бУРлУцький Петро Федорович наро-
дився 1905 р. у с. білий Колодязь вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. білий 
Колодязь вовчанського р-ну Харківської обл. 
Робітник цукрового заводу ім. петровського. 
У 1932 р. розкуркулений, під слідством вов-
чанського райвідділку ДпУ. заарештований 
21 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (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 бурейтабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

бУРнаШов борис Григорович народив-
ся 1909 р. у м. Сретенськ забайкальської обл. 
Росіянин, із селян, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Студент ХІІТ. 
заарештований 4 жовтня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
31 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 листопада 1957 р.

бУРнаШов Григорій олександрович на-
родився 1884 р. у с. Кам’яний Ключ перм-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник уні-

вермагу № 118. заарештований 13 листопада 
1937 р. за шпигунську роботу (статті 541 п. «а», 
5413 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 31 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

бУРнаШова марія костянтинівна наро-
дилася 1888 р. у м. Нерчинськ забайкальської 
обл. Росіянка, з міщан, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 17 листопада 1937 р. як 
дружина японського шпигуна (наказ № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці в березні 1938 р. 
звільнена з-під варти 26 березня 1938 р.

бУРневський олександр Гервасійович 
народився 1889 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта незакінчена вища, 
позапарт. без певних занять. заарештований 
10 травня 1938 р. за шпигунство на користь Ні-
меччини (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

бУРнУтян айкварт назаретович наро-
дився 1913 р. у м. Салмаст (Шах-пур), пер-
сія. вірмен, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у сел. високий Харківського р-ну 
Харківської обл. Актор-танцівник держестра-
ди. заарештований 6 лютого 1938 р. як член 
дашнакської організації та за к.-р. націона-
лістичну та шпигунську діяльність (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 29 серпня 1939 р. 
як соціально небезпечний елемент висланий 
до північного Казахстану на 5 років. Реабілі-
тований 31 березня 1989 р.

бУРов іван ничиïорович, народився 
1895 р. у с. Артемівка Режицького пов. вітеб-
ської губ. Росіянин [білорус], із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1919 р. проживав 
у Харкові. Начальник продовольчого відділу 
штабу ХвО, інтендант 1-го рангу. заарешто-
ваний 16 березня 1938 р. за участь в анти-
рад. військовій фашистській змові в РСЧА, 
шкідницьку та вербувальну роботу (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. 
(статті 541 п. «б», 547, 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна та позбавленням військово-
го звання. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 березня 1957 р.

бУРтШталлеР Фердинанд іванович на-
родився 1902 р. у с. поправка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. виш-
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невий близнюківського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
заарештований 9 лютого 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

бУРхеРт юліóс авгóстович народився 
1908 р. у с. Стрибіж житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колодязне 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Комуніст». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 20 січня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Дворічанським Рв НКвС 
2 травня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. заарештований 
4 вересня 1941 р. за антирад. агітацію серед 
колгоспників, погрози активістам села у ви-
падку перемоги німців, розкладницьку роботу 
в колгоспі (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР), етапований 
з прифронтової смуги до Казахстану. помер 
13 грудня 1941 р. в Актюбінській в’язниці. 
Справу закрито слідгрупою УНКвС по Актю-
бінській обл. 5 березня 1942 р. (ст. 4 п. 1 КпК 
РСФРР). Реабілітований 19 серпня 1994 р.

бУРцев василь Федорович народився 
1904 р. у м. Мелітополь Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, кандидат у члени вКп(б) з 1934 р. 
проживав у Харкові. виконувач обов’язків ди-
ректора планового інституту ім. Дудника. за-
арештований 17 червня 1938 р. за належність до 
к.-р. білогвардійського підпілля та шпигунство 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 8 січня 1939 р. 
(ст. 198 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бУРцев іларіон олександрович народив-
ся 1898 р. у с. приколотне вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
Робітник пивного складу. У 1930 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. заареш-

тований 7 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 7 вересня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
24 березня 1961 р.

бУРцев костянтин сергійович народився 
1893 р. у с. Спаське [Московського пов.] Мос-
ковської губ. Росіянин, із священнослужите-
лів, освіта вища, партійність невідома. про-
живав у Харкові. Начальник 1-го відділення 

квартирно-експлуатаційного відділу ХвО, 
капітан. заарештований 10 травня 1938 р. за 
шпигунство (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. за шпигунство ви-
сланий до Казахстану на 5 років. На засланні 
перебував у м. павловськ. На 1958 р. проживав 
у с. Спаське Красногорського р-ну Москов-
ської обл. Реабілітований 14 березня 1958 р.

бУРШтейн дора марківна народилася 
1900 р. у м. Ромни Ромнівського пов. пол-
тавської губ. єврейка, з міщан, освіта ви-
ща, позапарт. проживала в Харкові. Учитель 
школи середньої освіти дорослих № 1 при 
заводі № 183. заарештована 14 грудня 1937 р. 
як дружина зрадника батьківщини і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 10 лю-
того 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
після відбуття терміну покарання проживала 
в Харкові. Реабілітована 19 лютого 1957 р.

бУРШтейн леонід бенціонович наро-
дився 1913 р. у м. Черкаси Черкаського пов. 
Київської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
в’язень 3-ї будколонії НКвС. засуджений на 
6 років позбавлення волі за ст. 127 КК УРСР. 
заарештований 27 травня 1938 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито вМУ УНКвС по Харківській 
обл. 3 жовтня 1938 р. за недостатності дока-
зів з направленням обвинуваченого до зМУ.

бУРя василь іванович народився 1909 р. 
у с. богодарове Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1926—1927 рр. член вЛКСМ. про-
живав у с. богодарове барвінківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
авангард». У 1931 р. ухвалою особливої наради 
ДпУ УСРР за ст. 5410 КК УСРР позбавлений 
волі на 3 роки. заарештований 2 квітня 1938 р. 
як член антирад. націоналістичної української 
повстанської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито барвінківським 
Рв НКвС 12 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти у травні 1939 р.

бУРяк альфонс матвійович народився 
1903 р. у с. Рошкутани Свенцянського пов. ві-
ленської губ. білорус, із селян, освіта непов-
на середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник 5-го проектно-монтажного тресту 
«житлодорбуд». заарештований 7 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність на користь польщі 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 16 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 29 квітня 1958 р.



306 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

бУРяк андрій мóсійович народився 
1909 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Леб’яже пе-
ченізького р-ну Харківської обл. Селянин-од-
ноосібник. заарештований 22 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 8 червня 1938 р. засудже-
ний на 5 років позбавлення волі у вТТ з об-
меженням прав на 2 роки. На 1990 р. прожи-
вав у с. Новий Салтів вовчанського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 2 серпня 1990 р.

бУРяк Захар Федорович народився 1895 р. 
у с. велике Куп’янського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Директор Чугуївського банно-
прального комбінату. заарештований 22 люто-
го 1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 542, 546, 547, 548 через ст. 17, 549 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1956 р.

бУРяківський кирило Федорович на-
родився 1885 р. на хут. Джгун зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Артемівського відгодівельного пункту. У 1932 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 11 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

бУРяківський (бóраковсьий) митро-
фан Григорович народився 1903 р. у слоб. Ме-
рефа Харківського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у м. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Майстер склозаводу. заареш-
тований 14 липня 1938 р. за к.-р. і шпигун-
ську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою Харківської обл. 
10 лютого 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

бУР’ян яків Платонович народився 
1894 р. на хут. Гуртовівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Гур-
товівка Коломацького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ворошилова. заарешто-
ваний 7 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та підривну роботу у колгоспі (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. по-

збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Усольтабі. Реабілітований 
6 березня 1989 р.

бУР’янек мартин іванович народився 
1876 р. у м. Ланьцут провінції західна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1924—
1929 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. націо-
налістичну пропаганду та зв’язки з керівника-
ми троцькістського угруповання у минулому 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), рішення у справі від-
сутнє. Розстріляний 2 березня 1938 р. у Хар-
кові на підставі наказу заступника начальника 
ХОУ НКвС Рейхмана від 27 лютого 1938 р. 
Реабілітований 18 липня 1989 р.

бУР’янов Павло юхимович народився 
1881р. і проживав у Харкові. Українець, із се-
лян, освіта середня, позапарт. Секретар бюро 
головного інженера Союзтранспроекту. за-
арештований 22 квітня 1938 р. як член шпи-
гунської диверсійної повстанської організації 
(статті 542, 546 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом ХвО 17 березня 1939 р. за-
суджений до 15 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
28 березня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

бУсловський володимир Григорович 
народився 1904 р. у м. валуйки валуйсько-
го пов. воронезької губ. Росіянин, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт., 
у 1924—1928 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Начальник навчальної частини 
автошколи ради Тсоавіахіму ХТз. заарешто-
ваний 28 липня 1938 р. як член антирад. 
повстанської правотроцькістської організації 
та за шкідництво (статті 542, 547, 5411 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою Харків-
ської обл. 22 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), 26 травня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 31 липня 
1939 р. з анулюванням підписки про невиїзд.

бУссе евальд михайлович народився 
1897 р. у с. Стара буда житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із службовців, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. Краснопавлівка Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель СШ. заарештований 
31 грудня 1937 р. як член к.-р. організації та за 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 грудня 1960 р.
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бУссе кристіан юргенович народився 
1891 р. у Добленському пов. Курляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1908 р. проживав у Харкові. Директор 
заводу «Червоний жовтень». заарештований 
8 грудня 1937 р. як член к.-р. організації пра-
вих (ст. 541 п. «а» КК УРСР), покінчив життя 
самогубством під час допиту 11 грудня 1937 р. 
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 15 серпня 
1938 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР) через смерть об-
винуваченого. Реабілітований 1 грудня 1956 р.

бУт денис якимович народився 1897 р. 
у с. Миколаївка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Миколаївка зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 11 лютого 1938 р. як 
член антирад. к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 22 трав-
ня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 14 грудня 
1956 р.

бУт яків Пилиïович народився 1878 р. 
у с. Миколаївка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ми-
колаївка зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
8 лютого 1938 р. як член антирад. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 14 грудня 1956 р.

бУтаков микола оïанасович народився 
1900 р. у м. владивосток приморської обл. Ро-
сіянин, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач кафедри Дер-
жавного інституту фізкультури України. зааре-
штований 1 серпня 1938 р. як агент японської 
розвідки та за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 серпня 1960 р.

бУтвин василь єфремович народився 
1888 р. у м. звенигородка звенигородського 
пов. Київської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач робітфаку заводу «Серп і молот». 
заарештований 15 грудня 1937 р. як член 
антирад. націоналістичної терористичної ор-
ганізації УНЦ (статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 

розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

бУтенко василь євгенович народився 
1900 р. у с. Ков’яги валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Ков’яги валківського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 10 березня 1938 р. як член анти-
рад. української націоналістичної повстан-
ської організації (статті 549, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

бУтенко віктор дмитрович народився 
1894 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. водяне Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Рахівник Хар-
ківського канатного заводу. У 1932 р. розкур-
кулений. заарештований 5 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 30 грудня 1966 р.

бУтенко Григорій Федорович народив-
ся 1897 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
свинорадгоспу № 15. заарештований 23 берез-
ня 1938 р. за антирад. діяльність, належність до 
білогвардійського підпілля (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 серпня 1958 р.

бУтенко Григорій якович народився 
1897 р. у с. велика білозерка Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Лозівського міськкомунгоспу. заарештований 
7 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

бУтенко іван якович народився 1900 р. 
на хут. Терновий Катеринославського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
пвРз. У 1929 р. під арештом за к.-р. діяльність, 
звільнений з-під варти без суду. заарештований 
6 березня 1938 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації та за к.-р. роботу (статті 5410, 5411 КК 
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УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

бУтенко семен стеïанович народився 
1874 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. пенсіонер. 
заарештований 20 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 10 липня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5413 
КК УРСР) засуджений до розстрілу. після пере-
гляду справи лінсудом півд. залізниці за ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР засуджений на 10 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 5 років. 
Справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Осно-
ва півд. залізниці 5 березня 1939 р. (ст. 197  
КпК УРСР). звільнений з-під варти 1 жовт ня 
1940 р. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

бУтенко трохим стеïанович народився 
1873 р. у с. Яловенківка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. У 1930 р. розкуркулений 
і в 1931 р. висланий на 3 роки до м. Котлас. 
проживав у м. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. Швейцар артілі «побутпра-
ця». заарештований 8 лютого 1938 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. 
залізниці 14 липня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). Реабілітований 14 вересня 1989 р.

бУтилка михайло михайлович народився 
1896 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пархомівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу ім. Калініна. заарештований 24 верес-
ня 1937 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 547, 542, 548, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у північпечтабі, 
бамтабі, Саратовському таборі. У 1947 р. з-під 
варти звільнений, повернувся до с. пархомівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. заареш-
тований 29 березня 1949 р. за антирад. настрої, 
залучення до антирад. організації нових членів, 
шкідництво у колгоспі (статті 547, 542, 548, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 21 вересня 1949 р. висланий 
на поселення до Новосибірської обл. На за-
сланні перебував у с. Козловка венгеровського 
р-ну Новосибірської обл., працював у колгоспі 
«Октябрь». У 1954 р. від заслання звільнений. 
На 1961 р. проживав у с. Тургень Енбекши-
Казахського р-ну Алма-Атинської обл. Реабі-
літований 16 травня 1958 р. і 19 серпня 1959 р.

бУтиРін євтей Федорович народився 
1873 р. у с. Олексіївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Олексіївка Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. Тесля за наймом. 
заарештований 11 квітня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 7 лютого 
1939 р. звільнений з-під варти під підписку 
про невиїзд. Справу закрито Олексіївським 
Рв НКвС 30 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

бУтиРін Петро євтейович народився 
1903 р. у с. Олексіївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олесіївка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Робітник 
районного земельного управління. заареш-
тований 2 квітня 1938 р. як член баптистської 
секти та за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), а 7 лютого 1939 р. звільнений 
з-під варти під підписку про невиїзд. Справу 
закрито Олексіївським Рв НКвС 30 червня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КК УРСР) з анулюванням 
підписки про невиїзд.

бУткевиЧ едóард леонардович наро-
дився 1886 р. у м. Новоукраїнка єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. поляк, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач бригадного будин-
ку ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
29 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 грудня 1937р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Картабі в 3-му 
Сарептському відділенні, працював архіваріу-
сом. Реабілітований 17 листопада 1956 р.

бУткевиЧ йосиï ксаверійович народив-
ся 1909 р. у с. Станилівка бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Машиніст 
будівництва залізничної гілки Куп’янськ—
Червоний Лиман. заарештований 11 січня 
1938 р. за шпигунську роботу (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 вересня 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував в Усольтабі, де й помер 2 черв-
ня 1941 р. Реабілітований 31 липня 1959 р.

бУткевиЧ костянтин дмитрович наро-
дився 1884 р. у с. Ставки Радомишльського пов. 
Київської губ. Росіянин, із священнослужите-
лів, освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. викладач робітфаку заводу «Серп і молот». 
заарештований 21 червня 1938 р. як член біло-
гвардійської к.-р. організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
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ківській обл. 2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1989 р.

бУтко кирило Феоктистович народився 
1894 р. у с. Крутьки Гадяцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
планово-економічного відділу Гідроенерго-
проекту. заарештований 5 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 3 грудня 1937 р. 
(статті 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 жовтня 1957 р.

бУтко (бóдко) микола антонович наро-
дився 1905 р. у с. волошнівка Роменського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лохвиця 
Лохвицького р-ну полтавської обл. Черговий 
ст. Лохвиця півд. залізниці. заарештований 
6 грудня 1937 р. як член шпигунської к.-р. 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 лю-
того 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Крастабі та Горношортабі. після 
звільнення проживав у м. Магадан Магадан-
ської обл. Реабілітований 3 вересня 1955 р.

бУтко Роман тимофійович народився 
1886 р. у с. безлюдівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник заводу № 135. заарештований 
15 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
3 вересня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

бУтко савелій іванович народився 
1897 р. у с. болдирівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Оли-
вине Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 2 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 9 жовтня 1964 р.

бУтРим іван микитович народився 
1915 р. у с. боромля Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
на будівництві ХАІ. заарештований 5 квітня 
1938 р. за шпигунську діяльність (статті 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-

ті 547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

бУтРим михайло юрійович народив-
ся 1888 р. у с. Скрипчане віленської губ. 
Литовець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Чоботар майстерні 
військової господарської академії РСЧА. за-
арештований 18 квітня 1938 р. за к.-р. націо-
налістичну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 березня 1958 р.

бУФалов володимир ілліч народився 
1914 р. у с. Новоселки волковиського пов. 
Гродненської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1938 рр. член 
вЛКСМ. проживав у м. Чугуїв Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ДРЕС-2 
(Есхар). заарештований 11 березня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 вересня 1938 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у Онегтабі 
на ст. плесецька північної залізниці. Реабілі-
тований 30 листопада 1989 р.

бУхаєско василь миколайович наро-
дився 1899 р. у м. васлуй, Королівство Руму-
нія. Румун, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1927—1931 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Робітник артілі «Друкарська ма-
шинка». заарештований 23 вересня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 26 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1962 р.

бУханЧенко василь арсенович наро-
дився 1898 р. у сел. Лозова павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Диспетчер ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 22 квітня 1938 р. як член ан-
тирад. правотроцькістської диверсійної теро-
ристичної організації (статті 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 27 лип-
ня 1939 р. щодо статей 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР справу закрито (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
а за статтями 547, 549 КК УРСР направлено 
на дослідування. 27 листопада 1939 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 23 листопада 1939 р. справу закрито.
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бУхаРов оïанас калинович народився 
1884 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Са-
дівник підсобного господарства тресту зелених  
насаджень та стадіону ім. петровського. заареш-
тований 16 березня 1938 р. за антирад. та націо-
налістичну агітацію на користь польщі, шкід-
ництво (статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою  
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 
1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

бУхГольц Генріх арнольдович наро-
дився 1904 р. у с. Купище Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петропілля 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Калініна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

бУхін юхим наóмович народився 
1904 р. у м. Чигирин Чигиринського пов. 
Київської губ. єврей, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1928—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник відділу під-
готовки кадрів Управління півд. залізниці. 
заарештований 5 січня 1938 р. як член пра-
вотроцькістської організації та за к.-р. ді-
яльність (статті 547, 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
27 серпня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 27 серпня 
1938 р. Реабілітований 26 січня 1957 р.

бУхкало Захар іванович народився 
1871 р. у с. жихор Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Не працював за інвалідністю. заарештований 
18 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (стат-
ті 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. , 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 квітня 1957 р.

бУхман сара марківна народилася 
1893 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. єврейка, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 12 жовтня 
1937 р. за зв’язки з німецьким консульством 
та підозрою у шпигунстві (ст. 546 КК УРСР), 

справу закрито УДб ХОУ НКвС 31 жовтня 
1937 р. за недоведеності складу злочину.

бУцикін андрій ілліч народився 1870 р. 
у с. Мартиновка Суджанського пов. Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Швейцар Дер-
жавного інституту фізичної культури Украї-
ни. заарештований 1 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 6 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 травня 1989 р.

бУцин йосиф варфоломійович народив-
ся 1909 р. у с. Судимонт заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Нова Гусарівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1936 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 9 вересня 
1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 1 серпня 1989 р.

бУцин станіслав антонович народив-
ся 1880 р. у с. Судимонт заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Олексіївка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Робітник 
цегельного цеху радгоспу «Червоний степ». 
У 1931 р. за ст. 58 КК УСРР позбавлений волі 
на 1,5 роки. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 27 грудня 1937 р. як член к.-р. 
польської націоналістичної організації та за 
антирад. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

бУць данило антонович народився 
1895 р. у с. Криничувате Нікопольського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Учитель СШ № 107. У 1932 р. під слід-
ством органів ДпУ за антирад. агітацію (ст. 
54-10 КК УСРР). заарештований 16 жовтня 
1937 р. за службу в петлюрівській армії, участь 
у 1920 р. у селянському повстанні проти рад. 
влади, за підозрою в участі у к.-р. організації 
(статті 542, 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
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8 років. Термін покарання відбував у північс-
хідтабі, де й помер 12 серпня 1938 р. Реабілі-
тований 12 березня 1959 р.

бУць Пантелій іванович народився 1902 р. 
у с. пархомівка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. прокопенко Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. прокопенка. У 1922 р. землю націо-
налізовано. заарештований 15 квітня 1938 р.  
як член к.-р. української націоналістичної 
повстанської організації, добровільну службу 
в петлюрівській армії (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

бУць Порфирій михайлович народився 
1884 р. у валківському пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Нова водолага Нововодо-
лазького р-ну Харківської обл. безробітний, за 
фахом тесля. У 1931 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. заарештований 8 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1989 р.

бУцький володимир матвійович наро-
дився 1900 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Лихівка валківського р-ну Харківської обл. 
пожежник Харківської машино-льотної стан-
ції. заарештований 9 березня 1938 р. як член 
к.-р. повстанської націоналістичної органі-
зації (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

бУцький йосиф євтійович народився 
1888 р. у с. Гунуф пінчовського пов. Келець-
кої губ. поляк, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Коротич Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник ст. Коротич півд. 
залізниці. заарештований 18 грудня 1937 р. за 
зв’язки з родичами, які проживали у польщі, 
та за антирад. агітацію (статті 541 п. «а», 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 30 березня 1989 р.

бУцький йосиф матвійович народився 
1896 р. у с. велика Лихівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велика 

Лихівка валківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Комінтерну, голова ревізій-
ної комісії. заарештований 9 березня 1938 р. 
як член к.-р. повстанської націоналістичної 
організації, у минулому білий офіцер (стат-
ті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 22 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 22 листопада 1957 р.

бУцький Петро васильович народив-
ся 1896 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 ім. Кагановича. заарештований 24 груд-
ня 1937 р. за к.-р. настрої, за службу в білій та 
петлюрівській арміях (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

бУцький сергій Григорович народився 
1899 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Маслівка Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Лихачівського млину. У 1933 р. конфісковано 
будинок. заарештований 5 липня 1938 р. як 
член к.-р. української націоналістичної пов-
станської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), а 3 лютого 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то помічником Харківського облпрокурора 
у спецсправах 2 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

бУцький яків Устимович народився 
1880 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Суми Харків-
ської обл. працівник Сумської контори «загот-
худоба». У 1929 р. під слідством органів ДпУ. 
заарештований 13 лютого 1938 р. як член Цен-
тральної ради, організатор спілки хліборобів-
власників, антирад. настрої (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

бУЧик (бóчак) Федір микитович наро-
дився 1895 р. у с. Тейсарів жидачівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1932—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Машиніст крану ст. Харків-
Тов. півд. залізниці. заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
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СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1959 р.

бУЧинський броніслав антонович на-
родився 1893 р. у с. пневіте Холмського пов. 
Люблінської губ. поляк, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник Куп’янського цегельного заводу. 
заарештований 13 серпня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1989 р.

бУЧинський домінікій миколайович 
народився 1881 р. на хут. Кудрявці Овруць-
кого пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав на хут. На-
стинівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «боротьба за врожай». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 22 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та незадоволення рад. владою (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

бУЧковська (бичковська) єва альбер-
тівна народилась 1887 р. у м. Новий Двір 
варшавського пов. варшавської губ. Німке-
ня, із селян, письмен., позапарт. проживала 
у Харкові. без певних занять. заарештована 
30 вересня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 27 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітована 8 серпня 1989 р.

бУЧковський Гóстав едóардович на-
родився 1895 р. у с. Мар’янівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. піски Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Тесля за наймом. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

бУШ адам іïолитович народився 1903 р. 
у с. Судимонт заславського пов. волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. бердянка зачепилівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Черво-
ний жовтень». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 18 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної польської організації (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
19 лютого 1960 р.

бУШ альберт Фрідріхович народився 
1906 р. у с. Лачинове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Лачинове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний промінь». У 1932 р. майно кон-
фісковане. заарештований 15 вересня 1937 р. 
як організатор і керівник к.-р. фашистської 
повстанської групи (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

бУШ Гóстав Фрідріхович народився 
1910 р. у с. Лачинове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Лачинове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний промінь». заарештований 17 груд-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність та вихваляння фа-
шистської Німеччини (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

бУШ мар’ян лаврентійович народився 
1901 р. у с. Судимонт заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Надеждине Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 1 січня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 6 жовтня 1961 р.

бУШ станіслав лаврентійович народив-
ся 1889 р. у с. Судимонт заславського пов. 



313Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Циглерівка Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 1 Травня. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 9 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 квітня 1961 р.

бУШев олександр іванович народився 
1884 р. у с. Уди Харківського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Священик 
церкви св. Серафима. заарештований 20 бе-
резня 1938 р. як член церковної фашистської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

бУШев олексій Петрович народився 
1912 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1932 р. 
кандидат у члени вКп(б), до 1934 р. член 
вЛКСМ. Робітник заводу «Серп і молот». за-
арештований 15 травня 1938 р. за шпигунство 
(статті 546, 549 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 17 липня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

бУШеєва Парасковія миколаївна народи-
лася 1905 р. у с. Сугрово Льговського пов. Кур-
ської губ. Росіянка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогосподар-
ка. заарештована 5 січня 1938 р. як дружина за-
арештованого члена к.-р. троцькістської дивер-
сійної організації (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 травня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент (ст. 33 КК 
УРСР) передана на 2 роки під гласний нагляд 
органів НКвС за місцем проживання. Термін 
покарання відбувала в м. Акмолінськ Акмолін-
ської обл. Реабілітована 13 листопада 1989 р. 

бУШман марго янівна народила-
ся 1902 р. у м. Доблен Добленського пов. 
Курляндської губ. Латвійка, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживала в с. Орчик-
Чернещина зачепилівського р-ну Харківської  
обл. Учителька Чернещинської НСШ. заареш-
тована 24 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
на користь Латвії (статті 546, 5410 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 26 березня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнена 
з-під варти 2 квітня 1938 р.

бУШУєв михайло олександрович наро-
дився 1894 р. у м. щигри щигрівського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. водопровідник 
художньої друкарні. заарештований 6 червня 
1938 р. за хуліганство та нецензурну лайку на 
адресу вождя народів (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 27 серпня 
1938 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням прав на 
3 роки. Реабілітований 6 листопада 1992 р., 
а за ст. 70 ч. 1 КК УРСР вважати засудженим 
на 1 рік позбавлення волі.

бУяльський борис миколайович на-
родився 1896 р. у м. Мінськ Мінської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Начальник відділу 
металів при уповноваженому наркомлегпрому 
в Харківській обл. заарештований 17 вересня 
1937 р. як член антирад. диверсійно-шкід-
ницької організації правих, що існувала на 
північно-Донецькій залізниці (статті 547, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. 4 травня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 травня 
1938 р. [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабілі-
тований 27 квітня 1957 р.

бУяльський станіслав львович на-
родився 1907 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. поляк, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1931 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Електромеханік 
5-ї дистанції сигналізації та зв’язку ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 21 серпня 
1937 р. як член шпигунської диверсійної ор-
ганізації (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
26 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

бюлеР (бюллер) аліса катерина яківна 
народилася у 1895 р. с. Ольгине Дніпровського 
пов. Таврійської губ. Німкеня, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожива-
ла у Харкові. Секретар-друкарка Центральної 
науково-дослідної лабораторії тресту олійно-
жирової промисловості «Укррасжирмасло». 
заарештована 4 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
3 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в півні-
чуралтабі та Східуралтабі. Ухвалою особливої 
наради при МвС СРСР від 11 лютого 1947 р. 
як соціально небезпечний елемент вислана 
на 5 років. На засланні перебувала в Тюмен-
ській обл., м. Салехард Ямало-Ненецького 
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автономного округу, з осені 1948 р. — у Ка-
захській РСР. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 12 листопада 1949 р. за зло-
чинний зв’язок з агентом іноземної розвідки 
(ст. 546 КК УРСР) вислана на поселення до 
північно-Казахстанської обл. з поглиненням 
не відбутого строку покарання за ухвалою 
особливої наради при МвС СРСР від 4 січня 
1947 р. На 1958 р. проживала у с. преснов-
ка пресновського р-ну північно-Казахстан-
ської обл. Реабілітована 18 березня 1958 р.

бюлова евеліна сигізмóндівна народи-
лася 1879 р. у с. юрківці Могилівського пов. 
подільської губ. полька, з дворян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 31 травня 1938 р. 
за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 8 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

бюлова яніна Германівна народилась 
1911 р. у с. пищатинці борщівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 

імперії. полька, з дворян, освіта вища, по-
запарт. проживала в Харкові. Художниця 
Російського пересувного та єврейського те-
атрів. заарештована 30 вересня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляна 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 8 серпня 1989 р.

бялоШкевиЧ вікентій домінікович на-
родився 1887 р. у с. верболози бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Комишувата 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Шевченка. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 11 вересня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС і прокурора СРСР від 5 листопада 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

в

вавілов олексій михайлович народив-
ся 1888 р. у м. Серпухов Серпуховського 
пов. Московської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер заводу № 135. заарештований 
18 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
21 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

вавРенюк стеïан Петрович народився 
1891 р. у с. Монятичі Грубешовського пов. 
Люблінської губ. поляк, із селян, освіта се-
редня спеціальна, до 1926 р. член вКп(б). 
проживав у м. Лозова Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. викладач Лозівського робіт-
факу. заарештований 11 лютого 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність на користь од-
нієї з іноземних держав (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 жовтня 1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 25 квітня 1989 р.

ваГа арій олександрович народився 
1901 р. у с. Гродівка бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. єврей, з торговців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Началь-
ник відділу постачання ХвРз. заарештований 
30 жовтня 1938 р. за належність до антирад. 
правотроцькістського підпілля та шкідництво 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР), справу закри-

то ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 20 жовт-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ваЖников йосиï артемович народився 
1898 р. у м. Мінськ Мінської губ. Росіянин, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Товарознавець Харківської район-
ної мехконтори Головпостачу. заарештований 
23 лютого 1938 р. за антирад. агітацію, за на-
лежність до білогвардійського підпілля (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовт ня 1938 р. 
(статті 542, 5411, 5413 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 червня 1989 р.

ваЖниЧий олексій савич народився 
1875 р. у с. великі будища зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер Книжкової палати УРСР. заарешто-
ваний 12 квітня 1938 р. за антирад. настрої, 
вихваляння фашистської Німеччини та Гітле-
ра, поширення провокаційних чуток (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 грудня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ваЗонов (трифонов сергій, леон-
тьєв) дмитро кирилович народився 1896 р. 
у м. Одеса Одеського пов. Херсонської губ. 
Українець, із службовців, освіта середня, член 
соціал-демократичної робітничої партії бол-
гарії з 1916 р., у 1918—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. заступник прокурора 
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у спеціальних справах Харківської облас-
ної прокуратури. заарештований 12 серпня 
1937 р. за службу в армії врангеля, зв’язок 
з контррозвідкою білих під час роботи у Ки-
таї та к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

вайблінГеР Річард Генріхович наро-
дився 1883 р. у с. Яроповичі Сквирського пов. 
Київської губ. Німець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. завідувач 
майстерні Куп’янського цукрового заводу. за-
арештований 4 лютого 1938 р. за шпигунську 
та к.-р. діяльність на користь іноземної дер-
жави (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 16 березня 
1939 р. (статті 197 ч. 2, 159 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ваймеР олександр Федорович народив-
ся 1912 р. у м. Армавір Кубанської обл. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Інструктор Ізюмської автошколи. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за шпигун-
ство на користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

вайнбеРГ мойсей львович народився 
1914 у м. брест-Литовськ брестського пов. 
Гродненської губ. єврей, з робітників, освіта 
середня, позапарт., член вЛКСМ з 1930 р. 
проживав у Харкові. продавець Гумозбу-
ту. заарештований 15 листопада 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 25 листопа-
да 1937 р. за недоведеності складу злочину. 
звільнений з-під варти 2 грудня 1937 р.

вайнбеРГ Фаня Шмóлівна народилася 
1895 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврейка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1921 рр. член 
бунду. проживала в Харкові. Робітниця Хар-
ківської панчішної фабрики. заарештована 
14 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 28 квітня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент 
позбавлена права проживання в 15 пунктах 
на 5 років. Реабілітована 20 листопада 1962 р.

вайнГаРт соломон леонтійович наро-
дився 1886 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 

петроковської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт, у 1902-1903 рр. член 
бунду, у 1905—1908 рр. член соціал-демокра-
тичної партії. проживав у Харкові. Робітник 
артілі «Текстильтканина». заарештований 
4 червня 1938 р. за шпигунську діяльність на 
користь Німеччини (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1958 р.

вайнЗоФ семен ізраїльович народився 
1906 р. у м. Старокостянтинів Старокостян-
тинівського пов. волинської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. полтава Харківської обл. Начальник 
і головний інженер військового будівництва 
Селещинського хімскладу. заарештований 
7 вересня 1937 р. за участь у військовій фа-
шистській змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 січня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 9 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 13 липня 1957 р.

вайнШель хацкель борисович наро-
дився 1899 р. у м. Кременчук Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. єврей, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1917—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Кременчук Харків-
ської обл. Директор Кременчуцького це-
гельного заводу. заарештований 11 серпня 
1937 р. за шпигунство на користь Німеччини 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та 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.

вайнШтейн (дóбинська) іда йосифів-
на народилася 1909 р. у м. Рівне Рівненського 
пов. волинської губ. єврейка, із службов-
ців, освіта середня спеціальна, позапарт., до 
1937 р. член вКп(б), член вЛКСМ з 1931 р. 
проживала в Харкові. Керівник групи підго-
товки кадрів 19-го будівельного тресту Нарко-
мату оборонної промисловості. заарештована 
18 жовтня 1937 р. як дружина зрадника бать-
ківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 11 лю-
того 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала у Темтабі. Реабі-
літована 23 липня 1957 р.

вайнШтейн ісак аронович народив-
ся 1898 р. у варшаві. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт., у 1928—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
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майстерні «Індпошиву» № 4. заарештова-
ний 13 серпня 1937 р. за розвідувальну та 
антирад. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 жовтня 1957 р.

вайнШтейн йосиф самійлович наро-
дився 1905 р. у м. Кривий Ріг Катеринослав-
ського пов. Катеринославської губ. єврей, 
з міщан, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Службовець Харків-
ського керамічного заводу. заарештований 
14 березня 1938 р. як член антирад. сіоніст-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 24 липня 1962 р.

вайнШтейн хаїм (юхим) ісакович на-
родився 1903 р. у м. вільно віленської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт, 
у 1920—1921 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Старший інженер енергобюро го-
ловного енергетика ХЕТзу. заарештований 
25 серпня 1937 р. як член к.-р. шкідницької 
організації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 13 березня 
1939 р. ( 197 ч. 2 КК УРСР).

вайнШтейн Шóлим борисович наро-
дився 1908 р. у с. ворзель Київської губ. 
єврей, з кустарів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. викладач військової 
господарської академії РСЧА. заарештований 
11 січня 1938 р. за шпигунську діяльність 
на користь Англії (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
17 жовтня 1938 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
22 лютого 1957 р.

вайнШтейн яхна мера абрамівна на-
родилася 1902 р. у міст. Креславка Двінського 
пов. вітебської губ. єврейка, з робітників, 
письменна, позапарт. проживала в Харкові. 
Швачка Індпошиву. заарештована 19 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 17 липня 1962 р.

вайнШток давид Григорович народив-
ся 1899 р. у м. Тирасполь Тираспольського 
пов. Херсонської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 125. заарештований 30 верес-

ня 1937 р. за шпигунство на користь Японії 
шляхом збору відомостей про бавовнозби-
ральні підприємства України (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 11 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 квітня 1957 р.

вайс антоніна іванівна народилась 
1910 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 14 грудня 1937 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особ ливої наради при НКвС СРСР від 28 січ-
ня 1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Реабілітова-
на 22 грудня 1959 р.

вайс вільгельм давидович народився 
1869 р. у кол. вульке Гродненської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Терни Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу. У 1932 р. 
розкуркулений. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 7 лютого 1938 р. за розвід-
увальну діяльність на користь Німеччини та 
к.-р. агітацію (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1960 р.

вайс марко абрамович народився 1895 р. 
у кол. Нова бреслава Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврей, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Конструктор 
Шахтобуду. заарештований 23 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної шпигунської 
організації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 січня 1957 р.

вайс соломон Рóвимович народився 
1903 р. у с. Якимівка Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1927—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник від-
ділу постачання Харенерго. заарештований 
23 серпня 1937 р. як член к.-р. троцькіст-
ської диверсійної організації та за шкідництво 
(статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 10 груд-
ня 1937 р. (статті 548, 547, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 грудня 1959 р.
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вайсблат Зоя сергіївна народилася 
1901 р. у с. Дяківка зміївського пов. Харківської 
губ. Українка, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Секретар Ді-
промашу. заарештована 16 лютого 1938 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 березня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Акмолін-
ському відділенні Картабу. На 1959 р. прожи-
вала в Харкові. Реабілітована 16 січня 1959 р.

вайсблат михайло ізраїльович народив-
ся 1898 р. у м. Луганськ Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з кустарів, 
освіта початкова, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач міського відді-
лу внутрішньої торгівлі Харківського міськви-
конкому. заарештований 24 жовт ня 1937 р. 
як член антирад. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 20 січня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 20 січня 1938 р. 
у Києві. Реабілітований 12 травня 1959 р.

вайсФліГель соломон мойсейович на-
родився 1897 р. у м. Шостка Глухівського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1916—1919 рр. 
член єСДРп «поалей Ціон», у 1919—1922 рр. 
член єврейської компартії, до 1936 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. помічник бух-
галтера металогосподарської бази Харпром-
торгу. заарештований 15 липня 1938 р. як 
член шпигунської к.-р. організації (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 28 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

вак стеïан данилович народився 1903 р. 
у с. пархомівка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. пархомівка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. завідуючий 
приймальним пунктом цукрозаводу. заареш-
тований 9 червня 1938 р. як член правотроць-
кістської терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 27 серпня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ваксбеРГ Генох мейєр мордкович на-
родився 1887 р. у м. Любань провінції Сілезія 
Королівства пруссія. єврей, із службовців, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. Кус-
тар-в’язальник. заарештований 7 листопада 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 1937 р.

(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 1 вересня 1989 р.

ваксман борис наóмович народився 
1896 р. у м. Грубешів Грубешівського пов. 
Люблінської губ. єврей, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник будівництва південреммонтажбуду 
при заводі № 183. заарештований 6 листопа-
да 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 16 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 17 листопада 1965 р.

ваксман Уляна якимівна народилася 
1903 р. у м. Клинці Суразького пов. Черні-
гівської губ. Росіянка, з робітників, пись-
мен., у 1928—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вала в Харкові. Робітниця фабрики «Червона 
нитка». заарештована 20 жовтня 1937 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 7 березня 1938 р.

ваксман яків бенціонович народився 
1895 р. у м. Радом Радомської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач на заводі «Чер-
воний жовтень». заарештований 6 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 14 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

вакУленко дмитро самійлович наро-
дився 1903 р. у м. баку бакинської губ. Укра-
їнець, із службовців, освіта незакінчена вища, 
з 1927 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор СШ № 112. заарештований 29 трав-
ня 1938 р. як член антирад. націоналістичної 
повстанської організації (статті 542, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 17 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

вакУленко євгеній михайлович на-
родився 1914 р. у с. Крисине богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Старший інженер-конструктор заводу 
«Трансзв’язок». заарештований 19 жовт ня 
1937 р. як син куркуля та за к.-р. настрої 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою трійки УНКвС 
по Курській обл. від 7 грудня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
29 березня 1989 р.

вакУленко єгор іванович народився 
1888 р. у с. Манченки валківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Манчен-
ки Харківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний шлях». заарештований 
8 червня 1938 р. як член к.-р. шкідницької 
шпигунської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою Харків-
ської обл. 13 січня 1939 р. (статті 4 п. «д», 159 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

вакУленко іван Григорович народився 
1885 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
зача Лопань Харківського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
14 грудня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР), звільнений з-під варти на підпис-
ку про невиїзд 9 січня 1939 р. заарештований 
вдруге 16 листопада 1939 р. і Харківським 
облсудом 15 грудня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у зМУ з обмеженням прав на 2 роки. 
Реабілітований 15 березня 1994 р.

вакУленко іван Федорович народився 
1876 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Козача Лопань 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Столяр-
кустар. У 1929 р. висланий як куркуль за межі 
України, звільнений у 1931 р. заарештований 
20 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. вине-
сено ухвалу про розстріл. помер 26 грудня 
1937 р. у Харківській слідчій в’язниці № 5. 
Реабілітований 5 липня 1989 р.

вакУленко каленик карïович наро-
дився 1900 р. у с. Мотузівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у радгоспі ім. за-
тонського у Олексіївському р-ні Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу. У 1926 р. по-
збавлений виборчих прав. У 1929 р. розкурку-
лений, виселений за межі села. заарештова-
ний 17 жовтня 1937 р. за службу у петлюри, 
шкідницьку діяльність у радгоспі та антирад.  
настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від  
8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

вакУленко омелян семенович народив-
ся 1876 р. у с. богомолівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. богомолівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Країна Рад» У 1930 р. 
майно конфісковане, висланий за межі Украї-
ни. заарештований 7 квітня 1938 р. за антирад. 

агітацію та ворожі настрої щодо рад. влади 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 16 квітня 1939 р. засуджений до 5 років 
позбавлення волі з обмеженням у правах на 
3 роки. Ухвалою верховного Суду УРСР від 
5 липня 1939 р. вирок облсуду скасовано, спра-
ву передано на новий розгляд зі стадії судово-
го слідства. Харківським облсудом 26 серпня 
1939 р. засуджений до 5 років позбавлення 
волі з обмеженням прав на 2 роки. Ухва-
лою верховного Суду УРСР від 23 листопада 
1939 р. термін покарання скорочено до 3 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 29 листопада 1994 р.

вакУлиЧ адам леонтійович народився 
1898 р. у с. Сбелич Седлецької губ. поляк, з ро-
бітників, освіта невідома, позапарт. проживав  
у Харкові. Робітник телефонної станції Харків-
ського заводу ім. Леніна. заарештований 4 жовт-
ня 1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсій-
ної організації (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 14 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

валевиЧ яків іванович народився 
1888 р. у с. Кремінна Городоцького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. березники вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. ворошилова. У 1933 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі засуджений на 6 міс. 
примусових робіт. У 1934 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 13 серпня 1937 р. за 
к.-р. агітацію та за розвідувальну діяльність 
(статті 541 п. «а», 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

валенкевиЧ олексій васильович на-
родився 1909 р. у с. Кургани Острозького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Крупської. У 1935 р. 
як соціально небезпечний елемент в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 21 січня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито близнюківським Рв НКвС 
11 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

валиновський стеïан миколайович 
народився 1894 р. у с. бахмач Конотопського 
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пов. Чернігівської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Інспектор адміністративно-госпо-
дарського відділу РСМ ХОУ НКвС. заареш-
тований 6 квітня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито Ов УДб 
НКвС ХвО 5 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

валихновський микола іванович на-
родився 1898 р. у с. Долматів Калуського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт., до 1937 р. член вКп(б). про-
живав у с. Сахновщина Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Директор школи. за-
арештований 14 листопада 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність на користь польщі (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
8 серпня 1989 р.

валієв йосиф васильович народився 
1883 р. у с. Гейчаран, персія. Іранець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Чер-
вона Гусарівка балаклійського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. заарештований 
10 лютого 1938 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (статті 546, 5410, КК УРСР), справу 
закрито балаклійським Рв НКвС 20 травня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

валін тимофій данилович народився 
1904 р. у с. Нижче Солоне Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Нижче Со-
лоне борівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. єжова. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

валіцький валентин борисович на-
родився 1897 р. у м. Томськ Томської губ. 
єврей, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Економіст виробництва 
товариства сліпих. заарештований 23 люто-
го 1938 р. як член антирад. терористичної 
анархістської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 2 грудня 1958 р.

валкеР карл карлович народився 1892 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 

у Харкові. Робітник заводу ім. Медведєва. 
заарештований 30 грудня 1937 р. за к.-р. на-
ціоналістичну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

валківський юхим макарович на-
родився 1906 р. у с. Тернова зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Терно-
ва Чугуївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 13-річчя РСЧА. заарештований 
21 жовтня 1937 р. як член к.-р. організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 16 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 листопада 1957 р.

валківський яків іванович народив-
ся 1882 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осинівка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Рахівник 
Чугуївського ліжкового заводу. заарештова-
ний 10 березня 1938 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
обл судом 13 березня 1939 р. засуджений на 
1 рік позбавлення волі з пораженням у правах 
на 2 роки, попереднє ув’язнення зараховано 
в термін покарання. Справу закрито верхов-
ним Судом УРСР 25 травня 1939 р. за недо-
веденості складу злочину.

валь адольф Фрідріхович народився 
1900 р. у кол. Киселівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. піски Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Калініна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 5 лютого 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1966 р.

валь владислав андрійович народився 
1903 р. у м. житомир житомирського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. Артюхівка змі-
ївського р-ну Харківської обл. Робітник змі-
ївського лісгоспу. заарештований 31 серпня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

валь ілля андрійович народився 1895 р. 
у с. Махнівка бердичівського пов. Київської 
губ. поляк, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
куща Головлісдерева. заарештований 3 лис-
топада 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 541 п. «а», 549 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР [14 грудня] 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
25 липня 1956 р.

вальдейт леонід Петрович народився 
1910 р. у м. Хабаровськ приморської обл. 
Росіянин, із службовців, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у м. Лозова Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Курсант полко-
вої школи 23-ї стріл. дивізії 69-го стріл. полку. 
заарештований 7 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 26 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

вальдман марія іванівна народилася 
1903 р. у м. балта балтського пов. подільської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживала у Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 1 жовтня 1937 р. як 
дружина члена антирад. терористичної орга-
нізації і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 лютого 1938 р. як член сім’ї зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала у Темта-
бі. Реабілітована 15 квітня 1989 р.

вальдман Федір Григорович народив-
ся 1894 р. у м. бреслав Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, у 1920—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор контори «Обл-
молоко» Харківської облспоживспілки. за-
арештований 1 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної троцькістської організації 
(статті 5411, 548 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 5 грудня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією майна. Розстріля-
ний 6 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 23 вересня 1991 р.

вальдовський карл христофорович 
народився 1881 р. у маєтку Чаксте Курлянд-
ської губ. Латвієць, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1920—1923 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Електромонтер авто-
гаража Інтуриста. заарештований 11 лютого 

1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

валькеР авгóст карлович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1917—
1921 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
помічник начальника виробництва заводу 
«Електроверстат». заарештований 25 серпня 
1937 р. за шпигунську та диверсійну роботу 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 25 серпня 1956 р.

валькеР іван васильович народився 
1897 р. у с. Данилівка Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гаврилівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. за-
відувач нафтоскладу радгоспу «Соцнаступ». 
Розкуркулений. заарештований 11 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 травня 1972 р.

валькеР лідія іванівна народилася 
1904 р. і проживала в Харкові. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. До-
могосподарка. заарештована 11 листопада 
1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Реабілітована 1 квітня 1989 р.

вальман матильда володимирівна на-
родилася 1899 р. у м. Ростов-на-Дону області 
війська Донського. єврейка, з міщан, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживала 
у Харкові. педагог-інструктор дитячих ясел 
№ 78. заарештована 24 червня 1938 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 21 листо-
пада 1938 р. (статті 197 ч. 2, 159 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

вальтеР Георгій михайлович народився 
1891 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. безробітний, за фахом елек-
тромонтер. заарештований 20 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної латвійської 
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організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 липня 1989 р.

вальтеР еміль емманóїлович народився 
1910 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
1 квітня 1938 р. як член к.-р. фашистської ор-
ганізації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

вальтеР емманóїл емманóїлович на-
родився 1901 р. у с. Миколайпілля Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у Сахновщинському р-ні 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Р. Люк-
сембург. заарештований 8 лютого 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особ ливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 бе-
резня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 2 березня 1962 р.

вальтеР (вальдер) євгеній якович на-
родився 1913 р. у кол. Кляйнфельд [павлоград-
ського пов. Катеринославської губ.] Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у кол. безпальцеве барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Роте штерн». 
У 1934 р. майно конфісковане. заарештований 
17 грудня 1937 р. як прибічник фашистської Ні-
меччини, за антидержавну та антирад. діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

вальтеР Фрідріх емманóїлович народив-
ся 1907 р. у с. Миколайпілля Катеринослав-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у кол. ім. Р. Люксем-
бург Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 1 квітня 
1938 р. як член к.-р. фашистської організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

вальтеР яків якович народився 1906 р. 
у кол. Малопілля Катеринославської губ. Ні-

мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у кол. безпальцеве барвінківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Роте 
штерн». заарештований 18 грудня 1937 р. за 
антидержавну та к.-р. діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

вальЧак вікентій Францович народився 
1891 р. у с. Карагеньки Турекського пов. Ка-
ліської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
у 1930—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Машиніст водопостачальної стан-
ції № 6. заарештований 15 вересня 1937 р. 
як член польської к.-р. націоналістичної по-
встанської організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 жовтня 1957 р.

вальЧУк марія костянтинівна народи-
лася у 1906 р. місце народження, національ-
ність, соціальне походження, освіта невідомі, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 19 листопада 1937 р. як 
дружина засудженого за шпигунство, справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 8 грудня 1937 р. 
через хворобу підслідної.

вальЧУк олександр владиславович на-
родився 1893 р. і проживав у Харкові. поляк, 
з робітників, освіта вища, позапарт. завідувач 
конструкторської секції заводу № 183. зааре-
штований 3 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ван дЗінлін (Фанлін) микола васильо-
вич народився 1890 р. у м. Тилин, Гиринська 
управа, Китай. Китаєць, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач пральні артілі «Кантонська комуна». 
заарештований 23 лютого 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 31 жовтня 1938 р. (статті 546, 548, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

вансовиЧ Петро Фердинандович, див. 
ÂОНСОÂИЧ (Âàíñîâèч) Ïåòðî Фåðäèíàíäîâèч.

вансовиЧ станіслав каліксович, див. 
ÂОНСОÂИЧ (Âàíñîâèч) Сòàí³ñлàâ Êàл³êñîâèч.
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ван сен мін (тю Чен, ван-тю сен 
мін-Чен) народився 1891 р. у м. печен, Ко-
рея. Кореєць, із селян, освіта середня, по-
запарт., у 1926—1929 рр. член компартії Ко-
реї, у 1930—1931 рр. член компартії Китаю. 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
ліжкового заводу ім. Чубаря. заарештований 
3 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 14 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 17 травня 1989 р.

ван цай василь народився 1893 р. 
у м. Мукден, Китай. Китаєць, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
вахтер Харківської кондитерської фабрики. 
заарештований 18 лютого 1938 р. як член ки-
тайської диверсійної терористичної шпигун-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 31 жовтня 1938 р. (статті 546, 548, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

ван Чанхай народився 1882 р. у про-
вінції Шаньдун, Китай. Китаєць, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у Харко-
ві. У 1938 р. засуджений [за спекуляцію]. 
в’язень вТК № 3. під слідством з 26 березня 
1938 р. як член к.-р. китайської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 17 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). Ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 31 жовтня 1938 р. (статті 546, 548, 549, 5411 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

ванаГ отто янович народився 1889 р. 
у маєтку Сусель Курляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1924—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Авіамеханік 14-го авіазагону ЦпФ. заарешто-
ваний 22 березня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної латвійської організації (статті 546, 
548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 жовтня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 березня 1989 р.

ванГейГейм михайло Феодосійович на-
родився 1900 р. у с. Рогозне Курської губ. Росі-
янин, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Економіст ТЕС № 1. за-
арештований 4 жовтня 1937 р. за шпигунство 
та антирад. агітацію (статті 546 через ст. 17, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 

УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Справу за-
крито УНКвС по Харківській обл. 16 листо-
пада 1939 р. (наказ НКвС СРСР № 00116 від 
4 лютого 1939 р.) зі звільненням з-під варти.

вандаловський олександр Георгійо-
вич народився 1909 р. у м. Мелітополь Мелі-
топольського пов. Таврійської губ. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Інженер Харківського акумулятор-
ного тресту. заарештований 3 серпня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської організації (стат-
ті 541 п. «а», 5410, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 листо-
пада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 22 травня 1963 р.

вандельт вацлав іванович народився 
1889 р. у с. Леліти Ченстоховського пов. пе-
троковської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Касир 
Куп’янської районної ощадкаси. заарештова-
ний 17 грудня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

вандеРман ілля ісакович народився 
1911 р. у м. Новоолександрія Новоолексан-
дрійського пов. Люблінської губ. єврей, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Учитель СШ № 100. заарешто-
ваний 20 серпня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

вандеРман леонід ісакович народився 
1909 р. у м. Ново-Олександрія Ново-Олек-
сандрійського пов. Люблінської губ. єврей,  
з робітників, освіта незакінчена вища, 
у 1931—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач групи організації праці 
водоканалпроекту. заарештований 8 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
22 січня 1990 р.

ванЗідлеР едмóнд Фрідріхович наро-
дився 1909 р. у с. Тавежня Костянтиноград-
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ського пов. полтавської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вежня Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. заарештова-
ний 1 квітня 1938 р. як член к.-р. фашист-
ської організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

ванЗідлеР едóард Готлібович народив-
ся 1897 р. у с. Горохуватка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Красно-
павлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Інструктор з праці Краснопавлівської СШ. 
заарештований 31 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 грудня 1960 р.

ванЗідлеР едóард Пилиïович народив-
ся 1886 р. у кол. Грінфельд Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вежня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
14 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 березня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

ванЗідлеР сигізмóнд едóардович на-
родився 1914 р. у с. Тавежня Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Тавежня Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Сталіна, трак-
торист. заарештований 1 квітня 1938 р. як 
член к.-р. фашистської організації (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
18 жовтня 1958 р.

ванЧаков дмитро олександрович на-
родився 1899 р. у м. полтава полтавської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у с. Лигівка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Учитель 
СШ. заарештований 8 квітня 1938 р. як член 
к.-р. організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 жовтня 1956 р.

ваРаницький Петро Григорович на-
родився 1877 р. у м. берестечко Дубнівського 
пов. волинської губ. Українець, з кустарів, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший інженер сектора геології Харків-
ської контори Союзтранспроекту. заарешто-
ваний 8 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та во-
роже ставлення до рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

ваРаУс Фрідріх антонович народився 
1872 р. у м. бєлосток бєлостоцького пов. 
Гродненської губ. Латвієць, з робітників, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник артілі «Текстильтканина». заарештова-
ний 8 червня 1938 р. за шпигунську діяльність 
на користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 листопада 1958 р.

ваРбанський віктор Федорович на-
родився 1908 р. у с. Райнівка бердянського 
пов. Таврійської губ. болгарин, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Учитель школи № 103. 
заарештований 11 лютого 1938 р. за к.-р. 
націоналістичну і шпигунську діяльність 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 15 березня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), з-під варти 
звільнений 16 квітня 1939 р.

ваРвасинський Роман іванович на-
родився 1883 р. у с. Гарник Новорадомського 
пов. петроковської губ. поляк, з робітників, 
освіта середня, позапарт., до 1923 р. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Начальник цен-
тральних майстерень 19-го будівельного трес-
ту Наркомату оборонної промисловості. за-
арештований 13 серпня 1937 р. за шпигунство 
на користь польщі (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 вересня 1957 р.

ваРвинський василь йосиïович наро-
дився 1886 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Чепіль бала-
клійського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Серп і молот». заарештований 3 вересня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 жовт ня 
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1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

ваРвинський Федір васильович на-
родився 1888 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 «Серп і молот». У 1932 р. май-
но конфісковане. заарештований 4 вересня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

ваРГа-сРоГ (варго-срог) людвіг люд-
вігович народився 1894 р. у м. Мезекевешд 
Королівства Угорщина Австро-Угорської ім-
перії. Угорець, з робітників, освіта початкова, 
у 1919—1923 рр. член компартії Угорщини, 
у 1923—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Директор богодухівської електро-
станції. заарештований 29 вересня 1937 р. 
за шпигунську та провокаторську діяль-
ність (статті 5411, 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 грудня 1959 р.

ваРГаФтик ошер хаїмович народився 
1891 р. у с. Рощиця Новогрудського пов. Мін-
ської губ. єврей, з міщан, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. працівник 
промкооперативної артілі «Галантерейник». 
заарештований 18 квітня 1938 р. як член ан-
тирад. шпигунської організації (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 16 лютого 1939 р. (стат-
ті 197 ч. 2, 198 КпК УРСР) зі звільненням 
з-під варти.

ваРГо-сРоГ людвіг людвігович, див. 
ÂАÐГА-СÐОГ (Âàðгî-Сðîг) Люäâ³г Люäâ³гîâèч.

ваРдаШко станіслав йосифович на-
родився 1896 р. у с. Калинове Островського 
пов. Ломжинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Кербуд Кагано-
вицького житлового управління. заарештова-
ний 4 лютого 1938 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 20 березня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

ваРЖек (воржек) марія антонівна на-
родилася 1899 р. і проживала в Харкові. Росі-

янка, з робітників, освіта середня, позапарт. 
Секретар-друкарка Харківської райспожив-
спілки. заарештована 11 листопада 1937 р. як 
дружина Синєгубкіна І. А. (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 27 листопада 1937 р. через те, 
що підслідна не була дружиною Синєгубкіна І. 
А. звільнена з-під варти 30 листопада 1937 р.

ваРибРУс михайло корнійович наро-
дився 1880 р. у с. вище Солоне Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ви-
ще Солоне борівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний лан». заарешто-
ваний 8 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 15 квітня 1939 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у зМУ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 26 січня 1990 р.

ваРибРУс Петро васильович народився 
1885 р. у с. пісочин Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. пісочин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 16 вересня 1937 р. за 
участь у вбивстві революціонерів-підпільни-
ків у 1919 р. та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 26 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Східтабі в м. Комсомольськ-
на Амурі. Реабілітований 27 жовтня 1992 р.

ваРиЧ микола микитович народився 
1886 р. у с. болгар валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. болгар валківського 
р-ну Харківської обл. поденник. У 1930 р. 
розкуркулений, за невиконання хлібозаготівлі 
та к.-р. агітацію позбавлений волі на 3 роки, 
висланий на 5 років і позбавлений виборчих 
прав на 5 років. від відбуття покарання звіль-
нений через хворобу. заарештований 5 серпня 
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 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 квітня 1989 р.

ваРиЧ Павло Федорович народився 1885 р. 
у с. болгар валківського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. баранове валківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Орджонікідзе. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.



325Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

ваРтанов азарабет семенович наро-
дився 1892 р. у с. Автава, персія. вірмен, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Майстер артілі «Схід». заарештований 
9 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну та 
шпигунську діяльність (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 10 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

ваРтанян аведік вартанович народився 
1893 р. у персії. вірмен, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач кіоску Харківського міськхарчоторгу. 
заарештований 17 лютого 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної шпигунської організа-
ції (статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 3 березня 
1939 р. (статті 197 ч. 2, 198 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ваРтанян айрік миронович народився 
1906 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чоботар артілі «Ремонт взуття». 
заарештований 3 березня 1938 р. як член 
к.-р. дашнацької націоналістичної шпигун-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 24 жовтня 1958 р.

ваРЧенко данило Григорович наро-
дився 1895 р. у с. Новоселівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Новоселівка богодухівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу. заарешто-
ваний 6 березня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної повстанської організації (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 грудня 1958 р.

ваРЧенко михайло васильович наро-
дився 1883 р. у с. Лозова богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новоселівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нове життя». заарештований 6 бе-
резня 1938 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

ваРЧенко Прокіï васильович народив-
ся 1886 р. у м. богодухів богодухівського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
помічник завідувача Новобаварського по-
штово-телеграфного відділення. заарештова-
ний 20 квітня 1938 р. як член к.-р. військово-
націоналістичної організації (статті 542, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ваРШавська софія адольфівна наро-
дилася 1895 р. у с. берестечко Дубнівського 
пов. волинської губ. єврейка, з кустарів-тор-
говців, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Санітарний лікар санстанції ХТз. 
заарештована 16 лютого 1938 р. за зв’язки 
з представництвом іноземної держави (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 9 грудня 1939 р. за відсутнос-
ті компрометуючих матеріалів.

ваРШавський ілля аронович наро-
дився 1884 р. у м. Суджа Суджанського пов. 
Курської губ. єврей, з кустарів, освіта вища, 
позапарт., у минулому член РСДРп(м). про-
живав у Харкові. юрист правового відділу Те-
плоенергомонтажу. заарештований 6 травня 
1938 р. як член антирад. підпільної терорис-
тичної меншовицької організації (статті 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 17 жовтня 
1939 р. за належність до антирад. організації 
висланий до Казахстану на 5 років. Реабіліто-
ваний 7 квітня 1989 р.

ваРШавський йосиф борисович на-
родився 1898 р. у м. Нікополь Катеринослав-
ського пов. Катеринославської губ. єврей, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у м. Готня борисовського р-ну Кур-
ської обл. завідувач аптеки медпункту ст. Гот-
ня півд. залізниці. заарештований 9 серпня 
1938 р. як член шпигунської диверсійної орга-
нізації в системі Дорсанвідділу півд. залізниці 
(статті 546, 549,5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 11 листопада 1938 р. (стат-
ті 546 ч. 1, 549, 5411 КК УРСР) засуджений до 
вМп з конфіскацією особистого майна. Ухва-
лою військової колегії верховного Суду СРСР 
від 17 травня 1939 р. розстріл замінено позбав-
ленням волі у вТТ на 15 років з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. помер 1 грудня 1939 р. у північсхід-
табі. похований у сел. ім. Чапаєва Сусуман-
ського р-ну Хабаровського краю. Ухвалою 
пленуму верховного Суду СРСР від 17 жовтня 
1940 р. попередній вирок трибуналу та ухвала 
скасовані, справу направлено на дослідування 
зі стадії попереднього слідства. Справу закри-
то слідчастиною УНКДб по Харківській обл. 
30 квітня 1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).
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ваРШавський Павло сидорович на-
родився 1894 р. у берліні. єврей, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник електрогосподарства 
заводу ім. Шевченка. заарештований 26 серп-
ня 1937 р. за співробітництво з німецькою 
розвідкою та шпигунську діяльність і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
27 листопада 1937 р. висланий за межі СРСР. 
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 25 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

васенЧУк адам стеïанович народив-
ся 1899 р. у с. Стульно влодавського пов. 
Седлецької губ. губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. Інженер-
землевпорядник зміївського райземвідділу. 
заарештований 28 вересня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність на користь польщі (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
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 21 серпня 1989 р.

василевиЧ валентин валентинович на-
родився 1920 р. у м. житомир житомирського 
пов. волинської губ. поляк, соціальне похо-
дження невідоме, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник патефонного 
заводу. заарештований 28 липня 1938 р. як 
член пОв, за шпигунську діяльність на ко-
ристь польської розвідки та антирад. агітацію 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
1 листопада 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Справу закрито слідчастиною УНКвС 
по Харківській обл. 15 вересня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

василевиЧ йосиф Петрович народив-
ся 1885 р. у с. Судимонт заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новодмитрівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «вірний шлях». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 8 вересня 
1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
28 листопада 1959 р.

василевиЧ микола іванович народив-
ся 1902 р. у с. Траулин заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. залінійне зачепилів-

ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Шлях Леніна». У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 24 грудня 1937 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації та ан-
тирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1989 р.

василевиЧ Петро іванович народився 
1897 р. у с. Траулин заславського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. залінійне зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Чоботар кустар. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 8 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 31 липня 1989 р.

василевиЧ станіслав йосифович на-
родився 1895 р. у с. Цмівка заславського пов. 
Харківської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. баранівка Шев-
ченківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «заповіт Ілліча». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 13 серпня 1937 р. за 
антирад. агітацію (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 липня 1966 р.

василевиЧ юрій миколайович наро-
дився 1895 р. у с. Івашковичі волковиського 
пов. Гродненської губ. білорус, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Конструктор Хвз. заарештований 28 квітня 
1938 р. за зв’язок з родичами, які працювали 
у німецькій фірмі в Маньчжурії, від яких він 
отримав валюту (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
5 жовт ня 1939 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Івдельтабі. Ре-
абілітований 29 квітня 1989 р.

василевська марія Петрівна наро-
дилася 1913 р. на ст. Хальдахедзі Китайської 
Східної залізниці. полька, з робітників, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживала 
у Харкові. Студентка ХІІТу. заарештована 
27 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність 
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(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 2 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлена волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбува-
ла у Сибтабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 13 лютого 1940 р. термін по-
карання знижено до 5 років позбавлення волі. 
Реабілітована 15 листопада 1957 р.

василевський адам іванович, див. 
ÂЕСЕЛОÂСЬÊИЙ (Âàñèлåâñüêèй, Âèñåлîâ-
ñüêèй) Аäàì ²âàíîâèч.

василевський володимир микола-
йович народився 1892 р. у м. Ташкент Сир-
дар’їнської обл. Росіянин, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. введенське Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Священик сільської церкви. заарештова-
ний 22 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та по-
ширення провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

василевський Герш Шмóльович на-
родився 1907 р. у м. Дашів Липовецького пов. 
Київської губ. єврей, з міщан, освіта почат-
кова, кандидат у члени вКп(б) з 1931 р. про-
живав у Харкові. завідувач складу матеріалів 
заводу № 242. заарештований 6 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної сіоністсько-
шпигунської організації (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 21 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

василевський іван миронович на-
родився 1885 р. у м. Двінськ Двірського пов. 
вітебської губ. білорус, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. персональний пенсіонер. заарештований 
6 листопада на ст. Сергач Казанської залізни-
ці за антирад. агітацію серед пасажирів поїзда 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРСФР) і лінсудом Казан-
ської залізниці 15 січня 1938 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Реабілітований 24 січня 1958 р.

василевський леонід іванович наро-
дився 1892 р. у с. Стара покровка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня спеціальна, по-
запарт., у 1919—1921 рр. член РКп(б). про-
живав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. викладач Куп’янського с.-г. тех-
нікуму. заарештований 6 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 18 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 березня 1958 р.

василевський леонід йосифович на-
родився 1912 р. у м. Ковно Ковенської губ. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт.,  
у 1931—1937 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Робітник літографії ім. Дзержин-
ського. заарештований 21 серпня 1937 р. за роз-
відувальну та антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
у листопаді 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 21 грудня 1937 р.

василенко андрій Федорович наро-
дився 1900 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, у 1931—1934 рр. і з 1937 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. помічник на-
чальника цеху заводу № 183. заарештований 
28 лютого 1938 р. як член к.-р. троцькістської 
організації на заводі (статті 547, 549, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти. На 1972 р. 
проживав у Харкові.

василенко анифатій Григорович на-
родився 1862 р. у с. борова Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. боро-
ва борівського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 5 березня 
1938 р. за антирад. настрої і невиконання 
держзобов’язань (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 21 березня 1939 р. 
засуджений на 1 рік позбавлення волі в зМУ 
з обмеженням прав на 2 роки. попереднє 
ув’язнення зараховане за відбутий термін по-
карання зі звільненням з-під варти. Реабіліто-
ваний 28 жовтня 1993 р.

василенко василь Федорович наро-
дився 1904 р. у с. Кукшин Ніженського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1926 р. прожи-
вав у Харкові. Директор музичної майстерні, 
у минулому помічник секретаря Харківського 
обкому Кп(б)У Мусульбаса. заарештований 
25 жовтня 1937 р. як член антирад. троцькіст-
ської терористичної організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний у Харкові, дата виконання вироку невідо-
ма. Реабілітований 5 квітня 1958 р.

василенко володимир Григорович на-
родився 1900 р. у с. Грунь зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер шкільного відділу Управління півд. 
залізниці. заарештований 14 квітня 1938 р. 
як член військової бойової білогвардійської 
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організації РОвС (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 28 березня 1958 р.

василенко давид йосиïович народив-
ся 1859 р. у с. підлиман Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. підлиман бо-
рівського р-ну Харківської обл. Селянин-од-
ноосібник. заарештований 13 лютого 1938 р. 
як член к.-р. групи та за к.-р. агітацію (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито борів-
ським Рв НКвС 14 жовтня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

василенко іван антонович народився 
1896 р. у cлоб. Мерефа Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу ім. Комінтерну південмонтажбуду. 
заарештований 16 квітня 1938 р. за належність 
до к.-р. білогвардійського підпілля (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 549, 5410, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний [29 жовт-
ня] 1938 р. Реабілітований 30 липня 1957 р.

василенко іван кóзьмич народився 
1896 р. у с. Гулянка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. верхня Са-
мара близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Комінтерну. У 1935 р. за 
антирад. діяльність в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 8 лютого 1938 р. як член антирад. 
організації та за антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито Кеги-
чівським Рв НКвС 8 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

василенко іван максимович народив-
ся 1880 р. у с. великі Хутори Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
ликі Хутори Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний парти-
зан». заарештований 29 жовтня 1937 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 27 грудня 1993 р.

василенко іван семенович (бенедик-
тов володимир якович, сергієнко іван семено-
вич) народився 1915 р. у м. Черкаси Черкась-
кого пов. Київської губ. Українець, соціальне 
походження невідоме, освіта початкова, поза-

парт. в’язень Харківської змішаної в’язниці, 
де відбував покарання за ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. за ст. 170 
КК УРСР. 13 вересня 1937 р. відділом місць 
ув’язнення УНКвС по Харківській обл. по-
рушено справу за к.-р. фашистську троцькіст-
ську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

василенко ілля іванович народився 
1876 р. у с. Ропно полоцького пов. вітебської 
губ. білорус, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Конюх трамвайного 
тресту Червонозаводського р-ну. У 1928 р. по-
збавлений виборчих прав. У 1929 р. розкурку-
лений і висланий до північного краю. заареш-
тований 20 липня 1938 р. за антирад. агітацію 
(статті 5410, 78 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 5 березня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнення з-під варти.

василенко марія кіндратівна народи-
лася 1913 р. у м. Катеринослав Катеринос-
лавської губ. Українка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Ко-
піювальниця промтранссоюзу. заарештована 
3 січня 1938 р. як дружина репресованого 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 28 березня 1938 р. зі звільнен-
ням з-під варти.

василенко марія сергіївна народилася 
1902 р. у с. бабчинці Ямпільського пов. поділь-
ської губ. Українка, із священнослужителів, 
освіта неповна середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
19 листопада 1937 р. як дружина ворога наро-
ду (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 19 березня 1957 р.

василенко михайло омелянович на-
родився 1886 р. на хут. Мусійки богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер 1-го Харківського ме-
дичного інституту. заарештований 26 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

василенко надія олександрівна наро-
дилася 1903 р. у м. Феодосія Феодосійського 
пов. Таврійської губ. Українка, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживала у Харко-
ві. Науковий співробітник Музею революції. 
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заарештована 14 вересня 1938 р. як дружи-
на члена антирад. організації (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. 
півд. залізниці 3 грудня 1938 р.

василенко Петро максимович наро-
дився 1888 р. у с. Мала ворожба Лебедин-
ського пов. Харківської губ. Українець, з кус-
тарів, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Мартове печенізького р-ну Харківської 
обл. Учитель школи. заарештований 12 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 542, 
546, 547, 548 через ст. 17, 549 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 20 листопада 1956 р.

василенко Пилиï кононович наро-
дився 1912 р. у с. зіньківщина Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. зіньківщина зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Кірова. за-
арештований 7 вересня 1937 р. за поширення 
к.-р. провокаційних чуток та популяризацію 
ворогів народу (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 8 червня 1989 р.

василенко Поліна василівна народи-
лася 1901 р. у сел. Дружківка бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українка, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
16 жовтня 1937 р. як дружина члена антирад. 
організації і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як член сім’ї 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбувала в Тем-
табі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 8 березня 1944 р. строк покарання 
знижено на 1 рік 5 міс. звільнена з-під варти 
3 червня 1944 р. Реабілітована 13 січня 1956 р.

василенко софрон андрійович наро-
дився 1893 р. у с. Мала Лепетиха Меліто-
польського пов. Таврійської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Чугуївському р-ні Харківської обл. 
Робітник ДЕС № 2. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за к.-р. 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. 
Термін покарання відбував у бурзалізничтабі. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

василенко тихін семенович народив-
ся 1904 р. у с. Стельмахівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник крамниці запасних час-
тин ст. Куп’янськ-Сорт. північно-Донецької 
залізниці. У 1931 р. майно конфісковане. за-
арештований 13 січня 1938 р. як куркуль, який 
приховав своє минуле і влаштувався на роботу 
на залізничний транспорт (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької залізни-
ці у спецсправах 3 серпня 1938 р. (ст. 5410 КК 
УРСР) засуджений до 6 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. [по-
мер 1944 р.]. Реабілітований 31 липня 1958 р.

василенко трохим миколайович на-
родився 1894 р. у с. Любівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1917—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Голова Харківського облас-
ного радіокомітету. заарештований 14 вересня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УРСР) і для подальшо-
го слідства етапований до Київської в’язниці 
в розпорядження УДб НКвС УРСР. Комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 листопа-
да 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний у Києві, дата розстрілу 
невідома. Реабілітований 12 грудня 1957 р.

василенко юхим іванович народився 
1899 р. у с. Мала ворожба Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
незакінчена вища, позапарт, у 1926—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Різуненкове Ко-
ломацького р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. заарештований 10 березня 1938 р. як 
член антирад. націоналістичної організації та 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 27 лютого 1959 р.

василець василь оïанасович народив-
ся 1910 р. на хут. васильцівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. запад-
ня Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за к.-р. погляди, вихваляння ворогів народу 
та розкладницьку роботу у колгоспі (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 9 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 6 липня 1989 р.
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василець іван калістратович народив-
ся 1885 р. на хут. васильцівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. васильцівка Дворічанського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Дворічанського лісництва. 
У 1930 р. позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 7 вересня 1937 р. за висловлювання 
к.-р. поглядів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у То-
масинтабі. Реабілітований 25 липня 1994 р.

василик Григорій йосиïович народився 
1902 р. у с. бертишів бібрського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт., у 1925—1928 рр. член вЛКСМ, у 1930—
1935 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник Харківського верстатобу-
дівного заводу. У 1931 р. під арештом як член. 
к.-р. організації. заарештований 30 вересня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації та агент іноземної розвідки (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
19 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 1 вересня 1989 р.

васильєв анатолій Федорович наро-
дився 1914 р. у Харкові. Росіянин, із служ-
бовців, освіта неповна середня, позапарт. 
Служив у м. Кандалакша Мурманської обл. 
Молодший командир окремого батальйону 
зв’язку військової частини 4646. заарешто-
ваний 18 серпня 1938 р. за антирад. агітацію 
(статті 5810 ч. 1 КК РРФСР) і 212-м військо-
вим трибуналом 20 грудня 1938 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 5 квітня 
1942 р. вирок скасовано, справу повернено на 
дослідування. військовим трибуналом ЛвО 
25 грудня 1940 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у печор залізничтабі. На 1977 р. проживав 
у Ленінграді. Реабілітований 28 грудня 1977 р.

васильєв василь васильович наро-
дився 1891 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. бухгалтер Харківської контори Голов-
постачу. У 1919 р. заарештований ХГЧК 
як колишній білогвардієць. заарештований 
7 квітня 1938 р. як член білогвардійської 
військової к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 

по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 лютого 1958 р.

васильєв володимир Петрович наро-
дився 1895 р. у сел. Синельникове Кате-
ринославського пов. Катеринославської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. південний Харків-
ського р-ну Харківської обл. Машиніст депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 19 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 8 травня 1938 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 5 років. Термін покарання від-
бував у волзькому вТТ. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду СРСР від 20 черв-
ня 1940 р. вирок скасовано, справу закрито 
за недоведеності складу злочину. звільнений 
з-під варти 28 червня 1940 р.

васильєв Гаврило іванович народився 
1890 р. у м. Усмань Усманського пов. Там-
бовської губ. Росіянин, з торговців, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1918 р. проживав 
у Харкові. Директор заводу № 135. заарешто-
ваний 25 квітня 1938 р. як член к.-р. троць-
кістської організації (статті 547, 548, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 10 січня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

васильєв деомид васильович народив-
ся 1890 р. у м. зміїв зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1933 р. член вКп(б). 
проживав у с. жихар Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ст. Основа півд. за-
лізниці. заарештований 26 травня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці 8 липня 1938 р. (ст. 4 КпК УРСР).

васильєв євген васильович народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1920—
1937 рр. член вКп(б). Машиніст депо «жов-
тень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. заареш-
тований 14 січня 1938 р. за шпигунську під-
ривну діяльність у складі антирад. організації 
(статті 546, 547, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 6 липня 1938 р. виправда-
ний за недоведеності складу злочину.

васильєв микола карïович народився 
1898 р. у м. Липецьк Липецького пов. Там-
бовської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник хар-
чового комбінату ім. Мікояна. заарештований 
15 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
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яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 11 березня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 31 липня 1989 р.

васильєв михайло омелянович наро-
дився 1875 р. у м. Миколаїв Херсонського 
пов. Херсонської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Інструктор Управління півд. залізниці. за-
арештований 28 квітня 1938 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 20 серпня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 23 серпня 1938 р.

васильєв михайло семенович наро-
дився 1889 р. у с. Ляховиці-зарічні Львівсько-
го пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ко-
мишуватий Харківського р-ну Харківської 
обл. Кустар-чоботар. заарештований 19 січня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1962 р.

васильєв олександр васильович наро-
дився 1897 р. у с. бродкове бєжицького пов. 
Тверської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, у 1919—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. заступник голови Харківської 
облспоживспілки. заарештований 24 жовтня 
1937 р. як член антирад. терористичної ор-
ганізації правих (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
31 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією особистого майна з негайним виконанням  
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 липня 1956 р.

васильєв олександр ілліч народився 
1899 р. у с. Дорогощ Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. віз-
ник транспортної контори ім. 2-ї п’ятирічки. 
заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі у м. Солікамськ Молотовської 
обл. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 23 квітня 1951 р. судимість знято. 
Реабілітований 20 березня 1959 р.

васильєв сергій миколайович наро-
дився 1885 р. у м. Козлов Козловського пов. 
Тамбовської губ. Росіянин, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
продавець універмагу «пасаж». заарештова-
ний 11 квітня 1938 р. за шпигунство та за к.-р. 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 3 грудня 1957 р.

васильєв тит васильович народився 
1892 р. у с. Стрілеча Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, соціальне походження 
невідоме, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. велика Данилівка Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник Харківського за-
воду № 135. заарештований 27 квітня 1938 р. 
за шпигунську та диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 3 вересня 1938 р. 
(ст. 197 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

васильєва марія едóардівна народи-
лася 1885 р. у м. Літин Літинського пов. по-
дільської губ. полька, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала у Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. розвідувальної оганізації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляна 15 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітована 8 березня 1960 р.

васильєва наталія олексіївна наро-
дилася 1902 р. у м. Казань Казанської губ. 
Росіянка, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 6 листопада 1937 р. як дружи-
на члена антирад. терористичної організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Темтабі в Мордовській АРСР, Сегежтабі 
в Карело-Фінській АРСР, Картабі в Казах-
ській РСР. звільнена з-під варти 9 листопада 
1945 р. померла 1990 р. у Харкові. Реабіліто-
вана 29 серпня 1956 р.

васильєва-любаРська клавдія 
вікторівна народилася 1890 р. і проживала 
у Харкові. Росіянка, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. Друкарка Харківського тех-
нікуму промислового транспорту. заарешто-
вана [8 жовтня] 1937 р. як дружина полков-
ника білої армії та за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
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УНКвС по Харківській обл. від 18 листопада 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. Тер-
мін покарання відбувала у в’яттабі. Реабіліто-
вана 9 червня 1989 р.

васильЧенко василь лóк’янович на-
родився 1882 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 ім. ворошилова. заарештований 
4 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 7 січ-
ня 1938 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
Реабілітований 1 лютого 1990 р.

васильЧенко Григорій Федорович на-
родився 1901 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Майстер заводу № 183. заарештований 
29 жовтня 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
організації (ст. 541 п. «а» 5 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

васильЧенко єлизар олександрович 
народився 1899 р. у с. Стара Гнилиця зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, з тор-
говців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Стара Гнилиця Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. приймальник молочного пункту. 
заарештований 4 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію та терористичні прояви (статті 548 

через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 5 червня 1959 р.

васильЧенко йосиï володимирович 
народився 1873 р. у с. Мечебилове Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у м. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 10 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію і участь у роботі 
церковної громади (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 14 лютого 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

васильЧенко олексій Гаврилович на-
родився 1890 р. у м. Охтирка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1917—1938 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Управитель 
19-го будівельного тресту. заарештований 
29 травня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
терористичної організації (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 

Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 20 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 вересня 1957 р.

васильЧУк адам костянтинович наро-
дився 1913 р. на хут. задерев’я Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Копанки 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 24 грудня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 червня 1960 р.

василюк василь антонович народився 
1899 р. у м. Ізмаїл Ізмаїльського пов. бес-
сарабської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
помічник начальника 2-го відділення РСМ. 
заарештований 14 березня 1938 р. за шпигун-
ство на користь Румунії (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито військовою прокуратурою 
військ НКвС Харківської обл. 10 вересня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

васис-василенко Федір михайло-
вич, народився 1883 р. у м. Лебедин Лебе-
динського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Комендант Харківського театру 
музичної комедії. У 1920 р. під слідством Хар-
ківської губЧК за службу в денікінській варті, 
рішення у справі відсутнє. заарештований 
5 квітня 1938 р. як член білогвардійської те-
рористичної організації РОвС (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 жовтня 1991 р.

вассеР Григорій йосиïович народив-
ся 1896 р. у с. Межиріч Острогозького пов. 
волинської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
ступник начальника Союзхлібторгу. заареш-
тований 15 липня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 5 верес-
ня 1939 р. виправданий.

вассеРман елька абрамівна народи-
лася 1899 р. у м. Гродно Гродненської губ. 
єврейка, з робітників, письмен., позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 6 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
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діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 27 листопада 1937 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

вассеРман марко мойсейович наро-
дився 1888 р. у м. юзівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. єврей, з кустарів, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. завідувач відділу аптекоуправ-
ління. заарештований 17 вересня 1937 р. за 
шпигунську та шкідницьку діяльність (стат-
ті 546, 547, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00439 від 25 липня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 8 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 28 листопада 1958 р.

васьков костянтин іванович народився 
1901 р. у м. Темрюк Темрюцького відділу 
Кубанської обл. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Тех-
нік-будівельник житлового управління Кага-
новицького р-ну. заарештований 10 березня 
1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 8 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1964 р.

васюРенко михайло онисимович на-
родився 1911 р. у с. Олексіївка валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Комарівка Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник навчального господарства ім. 1 
Травня. заарештований 30 квітня 1938 р. як 
член антирад. шпигунської організації (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

васяновиЧ мóсій Федорович на-
родився 1908 р. у с. Ковалі житомирсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. валер’янівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. вЛКСМ. за-
арештований 29 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 березня 1989 р.

васяновиЧ тодос іванович народився 
1902 р. у с. Ковалі житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. валер’янівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. вЛКСМ. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 21 січня 1938 р. як член 
к.-р. угруповання, за к.-р. діяльність (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

ватке (ватка) Гóстав авгóстович наро-
дився 1885 р. у с. Лучиста житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Сеньківської МТС. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 14 грудня 1937 р. за во-
рожі настрої та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 вересня 1989 р.

ваУлін семен Петрович народився 
1887 р. у с. бочкове вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. бочкове вовчанського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1930 р. розкуркулений, від висилки пере-
ховався. заарештований 18 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 14 червня 1989 р.

вахнюк сïиридон онисимович наро-
дився 1887 р. у с. Собичин Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. педашка Друга 
зачепилівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. [У адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги.] за-
арештований 27 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1989 р.

ваховський Франц томашович наро-
дився 1899 р. у с. Гута-зеленицька житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Наталине 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений до Казахстану. 
Самовільно залишив місце вислання і пере-
їхав до Красноградського р-ну. заарештова-
ний 30 грудня 1937 р. як член к.-р. польської 
націоналістичної організації (статті 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ 
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НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
11 лютого 1961 р.

вахРомєєв олексій миронович на-
родився 1898 р. у с. Сотино Ярославської 
губ. Росіянин, із селян, освіта середня, член 
вКп(б) з 1922 р. проживав у Харкові. завіду-
вач гастроному № 5 Союзпродмагу. заареш-
тований 4 червня 1938 р. як член антирад. 
повстанської організації та за шпигунство 
(статті 546, 5410 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 23 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

вацкель стеïан Григорович народився 
1901 р. у с. Озичи Кобринського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. заоскілля 
Куп’янського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 24 вересня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 листопада 1958 р.

вацковський Фаóстин владиславо-
вич народився 1902 р. у с. Грузливець жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Кегичівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Кегичівського цегельного 
заводу № 3. У [1935] р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 грудня 1937 р. як член 
к.-р. польської націоналістичної організації 
та за к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 січня 1961 р.

ваШкевиЧ станіслав йосифович на-
родився 1889 р. у м. Ковно Ковенської губ. 
поляк, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник взуттєвої фаб-
рики «Друг дітей». заарештований 29 серп-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 26 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Тер-
мін покарання відбував в Ухтіжемтабі. помер 
27 липня 1941 р. у сел. Чиб’ю Комі АРСР. 
Реабілітований 5 квітня 1957 р.

ваШкеліс Франц йосифович народився 
1891 р. у с. Трумполі вількомирського пов. 
Ковенської губ. Литовець, із селян, освіта 

початкова, позапарт., у 1929—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник за-
воду «Серп і молот». заарештований 4 грудня 
1937 р. за розвідувальну роботу (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

ващенко денис абрамович народився 
1895 р. на хут. Селище Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Сели-
ще Куп’янського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Моначинівського бурякопункту. заареш-
тований 18 березня 1938 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації, за к.-р. діяльність 
та шпигунство (статті 541 п. «а», 542, 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 15 серпня 1958 р.

ващенко дмитро васильович народився 
1871 р. у с. Дунине павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Корос-
тівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
У 1928 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав і висланий до північного краю. 
заарештований 9 лютого 1938 р. як член анти-
рад. організації та за к.-р. агітацію (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито близнюків-
ським Рв НКвС 17 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ващенко стеïан семенович, див. ÊÓ-
ЛИÊ Ìèõàйлî Оêñåíò³йîâèч (Âàщåíêî Сòåïàí 
Сåìåíîâèч, Н³êîлàºíêî Ìèõàйлî ²âàíîâèч, Ìîл-
чàíîâ Ìèêîлà Ïåòðîâèч).

ващенко Федір Григорович народився 
1907 р. у с. Яблучне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. пе-
тровського богодухівського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Люботин півд. залізни-
ці. У 1934 р. розкуркулений. заарештований 
29 січня 1938 р. як розкуркулений, який об-
манним шляхом влаштувався на роботу на 
транспорт та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), а 29 липня 1938 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу за-
крито вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. 
залізниці 27 жовтня 1938 р. за недостатності 
зібраних доказів (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ващенко Федір костянтинович наро-
дився 1897 р. у с. Лиман зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у с. Лиман змі-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. ворошилова. У 1930 р. розкуркулений, 
у 1931 р. за антирад. агітацію висланий на 
північ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у м. Котлас Архангельської обл., у 1931 р. із за-
слання втік. заарештований 20 червня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 15 січня 1939 р. (статті 5410 
ч. 1, 78 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі з обмеженням прав на 2 роки. 
Ухвалою верховного Суду УРСР 27 лютого 
1939 р. справу направлено на новий розгляд 
зі стадії попереднього слідства. Справу за-
крито прокуратурою Харківської обл. 7 серп-
ня 1939 р. (статті 4 п. «г», 197 ч. 2 КпК 
УРСР). Реабілітований 22 вересня 1989 р.

ващУк михайло євтихійович народив-
ся 1899 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт. Інженер-
економіст заводу ім. Косіора. заарештований 
6 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 25 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

ващУк олена євтихіївна народилася 
1906 р. і проживала у Харкові. Українка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 21 серпня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 10 грудня 
1937 р. через непідтвердження фактів злочину.

ващУк Павло йосиïович народився 
1897 р. у с. Лемешівка вінницького пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
радгоспу Куп’янського агроіндустріального 
технікуму. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 4 лютого 1938 р. за к.-р. націо-
налістичну діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1963 р.

введенська марія вікентівна народила-
ся 1896 р. у м. барановичі Новогрудського пов. 
Мінської губ. полька, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 20 жовтня 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Кар-
табі. На 1956 р. проживала в м. Куп’янськ 

Куп’янського р-ну Харківської обл. Касир-
друкарка заготконтори Куп’янської райспо-
живспілки. Реабілітована 1 червня 1956 р.

введенський михайло костянтинович 
народився 1893 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, з робітників, освіта середня, позапарт. 
Головний бухгалтер депо ім. Кірова ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 19 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), під час слідства дії перекваліфіковано 
на ст. 97 КК УРСР і справу закрито прокура-
турою півд. залізниці 17 серпня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР). звільнений з-під варти 
11 вересня 1938 р.

вдовиЧенко терентій кóзьмич наро-
дився 1908 р. у с. Тайки Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Ро-
яківка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоне поле». У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 6 лю-
того 1938 р. за к.-р. діяльність та шпигунство 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 16 червня 1961 р.

вебеР карл матвійович народився 1896 р. 
у с. Липи [Маркграфства Моравія] Австро-
Угорської імперії. Чех, з робітників, освіта 
початкова, у 1921—1922 рр. член компартії 
Чехословаччини, у 1923—1926 рр. член ком-
партії Франції, у 1927—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник котельного 
відділення ХТз. заарештований 1 вересня 
1937 р. як член німецької к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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.

вебеР марія томасівна народилася 
1899 р. у с. Стрижов Австро-Угорської імперії. 
Чешка, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживала у Харкові. Робітниці ХТз. 
заарештована 11 листопада 1937 р. як дружина 
ворога народу і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 2 березня 1957 р.

вебеР Федір (теодор) антонович наро-
дився 1902 р. у м. влоцлав влоцлавського пов. 
варшавської губ. поляк, із службовців, освіта 
вища, позапарт., у 1920—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Інженер-технолог ХТз. 



336 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

заарештований 14 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 травня 1960 р.

вебеР яків Георгійович народився 
1913 р. на хут. Новоалександровськ єнісей-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник ХТз. 
заарештований 4 лютого 1938 р. за шпигун-
ську антирад. діяльність (статті 546, 5410 КК 
УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 5 квітня 1939 р. за недостат-
ності доказів для притягнення до суду. звіль-
нений з-під варти 22 квітня 1939 р.

вевенко микола Прокоïович наро-
дився 1916 р. у с. Яблучне богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1937 р. член 
вЛКСМ. проживав у с. Олексіївка Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. Телеграфіст, 
заступник завідувача Олексіївського пошто-
вого відділення. заарештований 16 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито заступником Харків-
ського обл прокурора в спецсправах 16 берез-
ня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

веГелін олександр олександрович наро-
дився 1907 р. у с. покровське Новоузенсько-
го пов. Самарської губ. Німець, з кустарів, 
освіта неповна середня, у 1931—1938 рр. член 
вКп(б). Служив у Харкові, молодший льот-
чик частини 5361 43-ї авіабригади, лейтенант. 
заарештований 25 липня 1938 р. за антирад. 
шпигунську діяльність (546 КК УРСР), справу 
закрито Головною військовою прокуратурою 
РСЧА 20 вересня 1939 р. (ст. 204 п. «б» КпК 
РРФСР) зі звільненням з-під варти.

ведаШ йосиï (володимир) онóфрійович 
народився 1899 р. у с. Ласківці Теребовлян-
ського пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХЕМзу. заарештований 6 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1958 р.

ведаШ наталія онисимівна народила-
ся 1899 р. і проживала у Харкові. Українка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітниця Харківської панчішної фабрики. за-
арештована 1 листопада 1937 р. як дружина 
ворога народу і ухвалою особливої наради при 

НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 4 лютого 1958 р.

ведемайєР еміль Пилиïович народив-
ся 1895 р. у с. Тали-Іляк перекопського пов. 
Таврійської губ. Німець, з поміщиків, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Тех-
нік АТС. заарештований 15 жовтня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
22 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

веденьов (віденьов) яків іванович наро-
дився 1892 р. у с. борова зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. борова зміївського 
р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу «Чер-
воний побут». У 1932 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав, під слідством за злісне не-
виконання плану хлібозаготівлі. заарештований 
9 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 17 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1989 р.

ведман теодор вільгельмович народив-
ся 1892 р. у с. Краснорічка володимир-во-
линського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новомиколаївка Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 2-ї п’яти-
річки. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 20 грудня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 лютого 1964 р.

ведРенцева аліна Георгіївна народи-
лася 1899 р. у Москві. Німкеня, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживала 
в м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер Куп’янської райспілки. заареш-
тована 28 жовтня 1937 р. як дружина ворога  
народу, за ворожі настрої щодо заходів рад. 
влади та партії (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
27 грудня 1937 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі в м. Ак-
молінськ Акмолінської обл. На 1958 р. прожива-
ла в м. Караганда. Реабілітована 4 січня 1957 р.

ведРинський андрій Порфирович на-
родився 1882 р. у с. Графське вовчанського 
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пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. Радянське перше вовчанського 
р-ну Харківської обл. Учитель НСШ. заареш-
тований 25 січня 1938 р. як член підпільної 
антирад. організації есерів (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

ведРинський василь Порфирович на-
родився 1880 р. у с. Графське вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Секретар ХІІТу. заарешто-
ваний 19 квітня 1938 р. як член к.-р. бойової 
білогвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 травня 1958 р.

ведь василь іванович народився 1903 р. 
у с. Лозовате Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1922—1933 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Учитель школи № 38. заарештова-
ний 13 грудня 1937 р. як член націоналістич-
ної терористичної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 9 квітня 1957 р.

ведь Федір іванович народився 1888 р. 
у с. боромля Охтирського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Комарівка Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник навчально-
го господарства ім. 1 Травня. Розкуркулений. 
заарештований 23 квітня 1938 р. як член 
військової антирад. організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

вейєР абрам андрійович народився 
1882 р. у кол. Олександрівка бердянського 
пов. Таврійської губ. Німець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. барвінкове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач крамниці барвінків-
ського сільспоживтовариства. заарештований 
17 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
Німеччини, за антирад. агітацію та поши-
рення провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 

№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 серпня 1989 р.

вейман йоганн Гансович народився 
1889 р. у м. юр’їв юр’ївського пов. Ліфлянд-
ської губ. Естонець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 11 березня 1938 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 541 п. «а», 547, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 лютого 1957 р.

вейнбеРГ арвід янович народився 
1900 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1929 р. проживав у Харкові. Майстер ХЕТзу.  
заарештований 4 грудня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 547, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 20 січня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
31 липня 1989 р.

вейРаУх карл миколайович народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Німець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1930—
1936 рр. член вКп(б). помічник начальни-
ка з електрообладнання фабрики «Червона 
нитка». заарештований 15 листопада 1937 р. 
за шпигунську діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

вейс ян юрійович народився 1888 р. 
на хут. Митник Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Майстер ХЕТзу. заарешто-
ваний 4 грудня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 17 листопада 1959 р.

вейсбланд марко олександрович на-
родився 1906 р. у м. прилуки прилуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з кустарів, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Майстер ХЕМзу. заарештований 23 березня 
1938 р. як член антирад. сіоністської організа-
ції та за шпигунську діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 
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547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

вейсман Фелікс Фішер якóбович наро-
дився 1897 р. у варшаві. єврей, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1919—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Кравець 
артілі ім. Кірова. заарештований 31 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 вересня 1957 р.

векслеРЧик олександр соломонович 
народився 1883 р. у м. Курськ Курської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Агроном з випробуван-
ня машин заводу «Серп і молот». заарешто-
ваний 1 лютого 1938 р. як член антирад. 
«трудової селянської партії» (статті 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 14 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

векШин єгор стеïанович народився 
1881 р. у с. Нікольське Тверської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. працівник соцстраху при 
заводському комітеті склозаводу. заарештова-
ний 29 квітня 1938 р. як член української на-
ціоналістичної повстанської організації та за 
к.-р. агітацію (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

велемець яків мефодійович народився 
1900 р. у с. великий Обзер Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. жовт-
невий близнюківського р-ну Харківської обл. 
Робітник близнюківського райвиконкому. за-
арештований 9 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
2 листопада 1956 р.

велентеєнко Гаврило Петрович наро-
дився 1905 р. на хут. землянки вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. зем-
лянки вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоне заріччя». У 1930 р. 
під арештом органів ДпУ за підозрою в участі 
у збройному повстанні. У 1931 р. за неви-
конання держзобов’язань господарство роз-

продане. заарештований 22 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

велентеєнко Павло ілліч народився 
1906 р. у с. землянки вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. землянки 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний схід». У 1931 р. майно 
конфісковане. заарештований 5 травня 1938 р. 
як член к.-р. куркульської організації та за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 травня 
1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 10 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 6 січня 1961 р.

велєв Пенчо колєв народився 1886 р. 
у с. зая, князівство болгарія. болгарин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Сільгоспробітник радгос-
пу ім. Шевченка. заарештований 11 лютого 
1938 р. як член болгарської к.-р. націоналіс-
тичної організації, за шкідництво та антирад. 
агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 17 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

велиГоР’я Петро Петрович народився 
1906 р. у с. Новий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Новий бурлук пече-
нізького р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Косіора. заарештований 9 жовтня 1937 р. 
як куркуль, який проліз до колгоспу та за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

великий Захар максимович народився 
1894 р. у с. Івани валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., до 1933 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. знам’янка Новово-
долазького р-ну Харківської обл. Дезінфек-
тор медпункту в с. Стара водолага. У 1928 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1932 р. за 
«перекручення лінії партії» засуджений на 
1,5 роки позбавлення волі умовно. У 1933 р. 
під слідством ДпУ УСРР як член СвУ. за-
арештований 16 листопада 1937 р. за антирад. 
настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі до 28 жовтня 1947 р. На 1959 р. 
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проживав у м. Сімферополь Кримської обл. 
Реабілітований 31 грудня 1964 р.

великий тимофій іванович народився 
1903 р. у с. Стара Гнилиця зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Тернова Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. вантажник 
військового складу у Харкові. заарештований 
11 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 8 квітня 
1939 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Справу 
закрито верховним Судом УРСР 21 червня 
1939 р. (ст. 347 КпК УРСР).

великих іван васильович народився 
1904 р. у с. прохорівка Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1929 р. проживав у Хар-
кові. Слухач промакадемії. заарештований 
24 квітня 1938 р. за шпигунську і диверсійну 
діяльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і 118-м військовим трибуналом ХвО 19 серп-
ня 1939 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

великоданов Федот сергійович наро-
дився 1899 р. у с. Глазунівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Глазунів-
ка балаклійського р-ну Харківської обл. бри-
гадир тракторної бригади колгоспу ім. Каліні-
на. заарештований 20 березня 1938 р. за к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 вересня 1960 р.

велиЧко василь самійлович народився 
1904 р. у с. Талалаївка Ніжинського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Начальник 
планового відділу 2-го відділення паровозного 
господарства ст. Куп’янськ-вузл. північно-
Донецької залізниці. заарештований 13 лис-
топада 1937 р. за к.-р. диверсійну діяльність 
(статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 29 листо-
пада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 2 грудня 1937 р. у [м. Сталіне Ста-
лінської обл. ]. Реабілітований 20 липня 1962 р.

велиЧко дмитро трохимович народився 
1901 р. у с. Степова Новоселівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Го-
лубівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник птахорадгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 7 травня 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 травня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 травня 1963 р.

велиЧко євдоким Петрович народився 
1882 р. у с. перекіп валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
пивзаводу № 1 «Нова баварія». У 1929 р. як 
куркуль позбавлений виборчих прав. У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 11 листопада 
1937 р. як куркуль, який втік від вислання та 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Харківським міськвідділом 
НКвС 19 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

велиЧко іван тимофійович народився 
1897 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. безробітний. 
заарештований 5 серпня 1937 р. як той, що не 
займається суспільно корисною працею, має 
ряд реєстрацій у міліції й особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 80 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 червня 1989 р.

велиЧко казимир казимирович наро-
дився 1900 р. у м. Новоалександровськ Ново-
олександрівського пов. Ковенської губ. поляк, 
з ремісників, освіта вища, член вКп(б). про-
живав у Харкові. викладач військово-госпо-
дарської академії РСЧА, полковий комісар. 
заарештований 10 травня 1938 р. за участь 
у антирад. змові (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК 
УРСР), військовим трибуналом ХвО 14 серп-
ня 1939 р. справу направлено на дослідуван-
ня. Справу закрито військовою прокуратурою 
ХвО 16 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

велиЧко Павло трохимович народив-
ся 1898 р. у с. Тимківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тимківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
[ст. Кислівка] північно-Донецької з-ці. за-
арештований 5 травня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 травня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 31 травня 1963 р.

велиЧко Петро ілліч народився 1886 р. 
у с. великий бурлук вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у колгоспі «вільна 
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праця» великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Майстер промартілі «Чоботар». заареш-
тований 5 жовтня 1937 р. за те, що вдаючи 
з себе нетверезого, проводив антирад. агітацію 
та к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 11 січня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

велиЧко Петро трохимович народився 
1898 р. у с. подоли Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новоселівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чорно-
роб. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 21 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 548 
через ст. 17 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

велиЧко яків сергійович народився 
1889 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу «Серп і молот». заарештований 21 квіт-
ня 1938 р. як член української військово-на-
ціоналістичної організації (статті 549, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 23 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

велиЧко яків трохимович народився 
1891 р. у с. борисівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. борисівка 
Липецького р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського санітарного тресту. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1931 р. засуджений за не-
виконання держзобов’язань на 2 роки по-
збавлення волі з пораженням у правах на 
5 років і конфіскацією майна на 500 крб. 
заарештований 27 вересня 1937 р. за анти-
рад. прояви (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

велиЧковська Галина василівна на-
родилася 1904 р. у м. Катеринослав Кате-
ринославської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 22 жовт-
ня 1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент передана 
під гласний нагляд органів НКвС за місцем 
проживання на 2 роки. померла 11 грудня 

1990 р. і похована на цвинтарі № 9 у Харкові. 
Реабілітована 9 лютого 1968 р.

велиЧковський в’ячеслав володими-
рович народився 1897 р. у м. Новогеоргіївськ 
варшавської губ. Українець, з міщан, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник штабу васищевсько-
го навчального центру Харківської обласної 
ради Тсоавіахіму. заарештований 31 серпня 
1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність (стат-
ті 541 п. «а», 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
8 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
15 жовтня 1957 р.

велиЧУк Григорій васильович народився 
1876 р. у с. Траулин заславського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. багата Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. постишева. У адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 лютого 1938 р. за к.-р. 
агітацію, шпигунство, участь у к.-р. україн-
сько-німецькій націоналістичній організації, 
шпигунство (статті 546, 549, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

велиЧУк максим іванович народився 
1903 р. у с. Траулин заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. бесарабівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Тесля 
за наймом. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 грудня 1937 р. як соці-
ально небезпечний елемент, за к.-р. агітацію 
та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

велік антон Францович народився 1885 р. 
у с. полюбичі влодавського пов. Седлецької 
губ. поляк, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у Харкові. Кучер артілі «Утильси-
ровина». заарештований 16 травня 1938 р. як 
агент польської розвідки (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 23 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1959 р.

веллеР Григорій максимович народився 
1897 р. у м. житомир житомирського пов. 
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волинської губ. єврей, з торговців, освіта ви-
ща, у минулому член компартії Німеччини, до 
1937 р. член вКп(б). проживав у Харкові. Ди-
ректор музичного мовлення Харківського ра-
діокомітету. заарештований 23 жовтня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
12 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 травня 1957 р.

вельвовська олександра веніамінівна 
народилася 1902 р. у м. Катеринослав Катери-
нославського пов. Катеринославської губ. єв-
рейка, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживала у Харкові. Інженер Управління 
північно-Донецької залізниці. заарештована 
22 березня 1938 р. як член шпигунської ор-
ганізації (статті 546, 5410 КК УРСР) і лінсу-
дом північно-Донецької залізниці 9 червня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджена на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою залізничної коле-
гії верховного Суду СРСР від 3 серпня 1939 р. 
вирок лінсуду скасовано, справу закрито.

вельГовельський Пилиï борисо-
вич народився 1897 р. у с. Янковиці Ра-
домишльського пов. Київської губ. єврей, 
з міщан, письмен., позапарт., до 1933 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Швець швей-
ної майстерні Харпромторгу. заарештований 
13 жовтня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
при УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 
1937 р. (ст. 546 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. постановою УДб УНКвС 
по Харківській обл. від 9 жовтня 1939 р. ухва-
лу особливої трійки скасовано (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

вельк адольф людвігович народився 
1899 р. у с. Дерманка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1931 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. багата Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. постишева. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської Німеччини 
та за антидержавну і к.-р. діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 3 вересня 1970 р.

вельма сергій олексійович народився 
1909 р. у с. великий бурлук вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-

лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Федорівка великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Робітник млина № 52 у с. ве-
ликий бурлук. До 1928 р. позбавлений ви-
борчих прав. У 1930 р. розкуркулений і разом 
з усією родиною висланий до північного 
краю, у 1936 р. втік з місця заслання. У трав-
ні 1936 р. повторно висланий на місце по-
переднього заслання, у квітні 1937 р. знову 
втік. заарештований 2 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Амуртабі. Реабі-
літований 16 червня 1989 р.

вельменко данило іванович народився 
1882 р. у с. Дворічний Кут валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. водяне 
Харківського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
складу № 5 на ст. Люботин півд. залізни-
ці. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
17 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 20 листопада 1989 р.

вельменко (вільменко) матвій ан-
дрійович народився 1884 р. у с. Дворічний 
Кут Харківського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. пересічна Харківського р-ну 
Харківської обл. Кустар. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 5 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 березня 1989 р.

вельменко сергій кіндратович наро-
дився 1886 р. на хут. заоскілля Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. пічник за наймом. заарештований 8 ве-
ресня 1937 р. за антирад. релігійну агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 30 березня 1959 р.

вельмоЖний олександр іванович на-
родився 1907 р. у с. Олексіївка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник комунального відділу заводу 
№ 183. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
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виборчих прав. заарештований 31 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Самартабі. Реабілітований 
23 листопада 1956 р.

вельмоЖний тихін михайлович на-
родився 1899 р. у с. Олексіївка валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Олексіївка Коломацького р-ну Харків-
ської обл. Експедитор Новоіванівського цу-
крозаводу. заарештований 25 серпня 1937 р. 
за шпигунство та антирад. настрої (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 листопада 1937 р. (статті 5410 

ч. 1, 546 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 2 грудня 1960 р.

вельнеР макс мордко Шмóльович на-
родився 1900 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник артілі «Галантерейник». заарешто-
ваний 7 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

вельтеРліх (верльтерліх) яків якович 
народився 1883 р. у с. веселівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Німець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав на хут. Ка-
теринівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Шлях до соціалізму». за-
арештований 2 серпня 1937 р. за антирад. агіта-
цію, листування з закордоном і отримання до-
помоги з Німеччини (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 серпня 1937 р. за к.-р. фашистську діяль-
ність та шкідництво у колгоспі винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

вельц оскар карлович народився 1905 р. 
у с. Кунів заславського пов. волинської губ. 
Німець, з міщан, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у сел. Артемівка Кегичівсько-
го р-ну Харківської обл. Технік-нормувальник 
Артемівського спиртозаводу. заарештований 
29 квітня 1938 р. як член шпигунської анти-
рад. організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 22 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 березня 1989 р.

венГелевський (венглевський, вен-
гловський) Зігмонд (Зегмонд, Зегманд) Фран-
цович народився 1900 р. у с. Грузливець жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Фиголівка Дворічанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червона зоря». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 3 січня 1938 р. за розвідувальну роботу 
(статті 5410 ч. 1, 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 грудня 1970 р.

венГеРов азріель (олександр) якович на-
родився 1900 р. у с. Шум’ячі Рославльського пов. 
Смоленської губ. єврей, із службовців (торгов-
ців), освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Начальник відділу експлуатації тепломережі 
Харенерго. У 1931 р. за справою «промпартії» 
позбавлений волі у концтаборі на 5 років. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної організації в енергопромисловості 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 5 січня 1938 р. (стат-
ті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 6 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 20 липня 1989 р. і 29 жовтня 1959 р.

венГеРова Раїса володимирівна наро-
дилася 1900 р. у м. полтава полтавської губ. 
єврейка, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживала у Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 17 січня 1938 р. як дружина 
ворога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. 
як соціально-небезпечний елемент віддана 
під гласний нагляд за місцем проживання на 
2 роки. Реабілітована 26 жовтня 1989 р.

венГловський віктор антонович на-
родився 1894 р. у с. Тартачок житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бересто-
венька Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Солідарність праці». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 11 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

венГловський владислав теофілович 
народився 1910 р. у с. Михайлівка Новоград-
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волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Чапаєве Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Фрунзе. У 1933 р. 
за невиконання держзобов’язань засуджений 
до примусових робіт. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 листопада 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну шпигунську діяльність 
на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 1 серпня 1989 р.

венГловський володимир Францович 
народився 1901 р. у с. василівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. во-
рошилове Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Ленінське об’єднання». 
У 1932 р. розкуркулений. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 28 листопада 
1937 р. за к.-р. націоналістичну та шпигунську 
діяльність на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 вересня 1960 р.

венГловський калікс Францович на-
родився 1889 р. у с. василівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Миколо-Ко-
мишувата Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 11 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

венГловський (вінгловський) Фелікс 
Францович народився 1888 р. на хут. василів-
ський житомирського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Мала Комишуваха Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Шевченка. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 грудня 1937 р. як член к.-р. 
польської націоналістичної організації та за 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 

№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

венГловський Франц іванович наро-
дився 1892 р. у с. зольня Овруцького пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Колонтаїв Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«п’ятирічка в 4 роки». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1960 р.

вендолін андрій матвійович народився 
1895 р. на хут. Рештелен, Угорське королівство 
Австро-Угорської імперії. Угорець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
Рижовського деревообробного заводу. заареш-
тований 16 червня 1938 р. за розвідувальну  
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
4 листопада 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент висланий до північного краю на 
5 років. Справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

веневська Ганна леонтіївна, див. Â²-
НЕÂСЬÊА (Âåíåâñüêà) Гàííà Лåîíò³¿âíà.

веневський (виневський) володимир 
миколайович народився 1899 р. у Москві. 
Росіянин, із службовців, освіта середня, по-
запарт., у 1918—1921 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. Майстер заводу № 48. за-
арештований 5 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 листопада 1957 р.

венедиктов іван іванович народився 
1875 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з міщан, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Краснотроїцьке 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. заарештований 
3 березня 1938 р. як член антирад. групи та за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 
1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

веніамінова надія василівна народи-
лася 1898 р. у с. Абаїмове Сергачовського пов. 
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Нижегородської губ. Росіянка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1919 рр. 
кандидат у члени РКп(б). проживала у Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 30 ве-
ресня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 23 жовтня [1938 р.] (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

венцимеР берта ісаківна народилась 
1904 р. у м. Мишинець Кольненського пов. 
Ломжинської губ. єврейка, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
безробітна. заарештована 11 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 листопада 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітована 11 січня 1957 р.

венЧковська (винчковська) олексан-
дра Петрівна народилася 1914 р. у с. великий 
бурлук вовчанського пов. Харківської губ. 
Українка, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживала в с. петрівське петрівського р-ну 
Харківської обл. помічник провізора районної 
аптеки. заарештована 25 жовтня 1937 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 27 березня 1938 р. за недоведе-
ності складу злочину зі звільненням з-під варти.

венЧковський казимир владиславо-
вич народився 1906 р. у Києві. поляк, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1932—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у с. петрівське петрівського р-ну Харківської 
обл. Секретар петрівського райвиконкому. 
заарештований 21 серпня 1937 р. у м. Оде-
са під час перебування на службових кур-
сах, як агент німецької розвідки (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 13 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

веПРецький Прокіï андрійович наро-
дився 1895 р. у с. пархомівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. пархо-
мівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Рахівник радгоспу. заарештований 9 березня 
1938 р. як член української к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 січня 1958 р.

веПРинський семен аркадійович на-
родився 1909 р. у м. варшава варшавської 
губ. єврей, із службовців, освіта середня, по-

запарт., у 1922—1926 рр. член «Ха-шомер ха-
ца’ір». проживав у Харкові. бухгалтер голов-
ної бухгалтерії ХТз. заарештований 24 квітня 
1938 р. як член антирад. організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито про-
куратурою СРСР 15 жовтня 1939 р. (ст. 204 
п. «б» КпК РРФСР), звільнений з-під варти 
17 листопада 1939 р.

веПРицька ванда хомівна народилася 
1893 р. у м. Ченстохов Ченстоховського пов. 
петроковської губ. полька, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала у Харкові. 
помічник завідувача лабораторії Харківського 
інституту вогнетривів. заарештована 6 жовтня 
1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки при УНКвС по 
Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. (ст. 546 
КК УРСР) позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
після відбуття терміну покарання вислана на 
поселення до м. печора Комі АРСР. Реабілі-
тована 29 червня 1956 р.

веПРицький Федір Григорович наро-
дився 1893 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. поденник. заарештований 16 квіт-
ня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяльність на 
користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 542, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 квітня 1958 р.

веРба іван іванович народився 1894 р. 
у с. Медведеве Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ми-
кільське полтавського р-ну полтавської обл. 
Робітник полтавського паровозоремонтного 
заводу. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
к.-р. пропаганду, вихваляння життя та дер-
жавного ладу у фашистській польщі (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Нижньопой-
менському відділенні Крастабу на ст. Решо-
ти Красноярської залізниці. Реабілітований 
30 березня 1989 р.

веРба Петро єфремович народився 
1906 р. у с. Михайлючка заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник Харківського авторемонтного заводу 
№ 9. заарештований 6 серпня 1937 р. як син 
куркуля, за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), постановою Харківської міжрайопер-
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групи НКвС 5 січня 1938 р. справу направле-
но Харківському прокурору у спецсправах на 
припинення (ст. 197 КпК УРСР). Рішення 
у справі відсутнє.

веРбенюк михайло стеïанович наро-
дився 1900 р. у м. Меланиця Тернопільського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Кустар-чоботар. заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 10 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував в Ухтіжемтабі в сел. Чиб’ю 
Комі АРСР. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

веРбицький василь андрійович на-
родився 1895 р. на хут. Немишля Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХЕТзу. заарештований 
22 липня 1938 р. як член к.-р. націоналістич-
ної диверсійної організації (статті 549, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 10 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

веРбицький іван ничиïорович наро-
дився 1895 р. у с. Геніївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Геніївка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ДЕС № 1. заарештований 29 квітня 1938 р. за 
розвідувальну діяльність на користь іноземної 
держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
22 вересня 1938 р. (статті 546, 549 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 вересня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
13 жовтня 1961 р.

веРбицький михайло андрійович на-
родився 1903 р. у с. вербівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Черговий 
ст. балаклія північно-Донецької залізниці. за-
арештований 7 листопада 1937 р. за прийняття 
потягу на зайняту колію (ст. 5630 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. від 3 грудня 1937 р. за шкідни-
цтво у складі антирад. організації (ст. 549, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 грудня 1937 р. [м. Сталіне Сталін-
ської обл. ]. Реабілітований 26 липня 1959 р.

веРбицький Павло іванович на-
родився 1889 р. у м. прилуки прилуцько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у сел. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник пивного складу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 жовт-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 березня 1960 р.

веРбицький Павло Петрович наро-
дився 1900 р. у с. Лагері зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лагері бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1932 р. частину майна конфіскова-
но. заарештований 5 серпня 1937 р. за к.-р. 
діяльність і 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 Хар-
кові. Реабілітований 25 березня 1989 р.

веРбицький тимофій андрійович на-
родився 1883 р. у с. вербівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1937 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. вербівка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «піонер». заарештований 28 березня 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито прокурором 
Ізюмського р-ну 15 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

веРбицький Федір олексійович наро-
дився 1875 р. на хут. Хрустальний Слов’яно-
сербського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. пенсіонер. заарешто-
ваний 3 червня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 16 грудня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 2 роки. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 27 лютого 1939 р. вирок суду скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі стадії 
досудового слідства. помер 7 травня 1940 р. 
у Основ’янській поліклініці півд. залізниці. 
Справу закрито вДТв НКвС ст. Основа півд. 
залізниці 8 травня 1940 р. через смерть під-
слідного. 

веРбов Петро наóмович народився 
1891 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. Росіянин, з міщан, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Технік 
Харківського монтажно-технічного тресту. 
У 1920 р. як колишній білогвардієць висланий 
до м. Архангельська. заарештований 11 берез-
ня 1938 р. як член к.-р. військової офіцерської 
повстанської організації РОвС та за диверсії 
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(статті 542, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 21 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 15 листопада 1957 р.

веРбовський Гаврило семенович на-
родився 1902 р. у с. Карабинівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1927—1929 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Старший експедитор Українсько-
го відділення Центросоюзу. заарештований 
24 жовтня 1937 р. як член антирад. україн-
ської націоналістичної терористичної орга-
нізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 548, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 31 липня 1954 р.

веРвейко іван Федорович народився 
1893 р. у с. березовка Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. березовка 
борисовського р-ну Курської обл. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий на поселення. У 1933 р. під слід-
ством ОДпУ за к.-р. діяльність. заарештова-
ний 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у волготабі. Реабі-
літований 15 січня 1998 р. і 16 червня 1989 р.

веРвейко стеïан сергійович народив-
ся 1896 р. у с. березовка Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХТз. У 1933 р. розкуркулений. за-
арештований 26 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у пів-
нічуралтабі. Реабілітований 2 жовтня 1964 р.

веРГелес (вергеліс, вергіліс) михайло 
Георгійович народився 1892 р. у с. плисове 
зміївського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. Ткварчелі Абхазької АРСР. Старший 
інженер планово-виробничого відділу будів-
ництва електростанції. У 1919, 1920 рр. у Хар-
кові під слідством органів вУЧК як соціаль-
но чужий елемент. заарештований 2 лютого 
1938 р. на ст. Орел Дзержинської залізниці за 
к.-р. діяльність (ст. 5810 КК РРФСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
23 липня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент висланий до Казахстану на 5 років. 

На засланні перебував у Кувському р-ні Кара-
гандинської обл., де й помер 1 червня 1939 р. 
Реабілітований 25 серпня 1989 р.

веРГУн Федір андрійович народився 
1872 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. Свя-
щеник кладовищенської церкви. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 6 серпня 
1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

веРеєв Григорій матвійович народив-
ся 1889 р. у с. Сенькове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. прода-
вець магазину Кустшвейпрому. заарештова-
ний 20 квітня 1938 р. за розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 вересня 1956 р.

веРетельник андріан васильович на-
родився 1891 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. золо-
чів золочівського р-ну Харківської обл. Мі-
рошник заготзерна. заарештований 3 травня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою золо-
чівського р-ну 5 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

веРещаГін леонтій олександрович на-
родився 1877 р. у с. волохівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі «Червона хвиля» великобурлуцько-
го р-ну Харківської обл. Сторож радгоспу. 
У 1932 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 14 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

веРЖбинський михайло тадейович 
народився 1892 р. у м. Огер Ризького пов. 
Ліфляндської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Головний бухгалтер вафельної фабрики трес-
ту «Головхліб». заарештований 28 березня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської бойової 
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організації РОвС (статті 542, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 вересня 1956 р.

веРЖбицька валерія антонівна наро-
дилася 1875 р. в Австро-Угорській імперії. 
полька, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживала у Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 16 жовтня 1937 р. як дружина 
ворога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 7 березня 1938 р., звільнена з-під 
варти 9 березня 1938 р.

веРЖбицька софія іванівна народи-
лася 1888 р. у с. Островна вітебської губ. 
полька, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала у Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 6 листопада 1937 р. як дружина 
ворога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 25 березня 1938 р.

веРЖбицький адам станіславович на-
родився 1889 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Купине вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 13 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 2 серпня 1989 р.

веРЖбицький броніслав войцехович 
народився 1907 р. у с. волиця-Татарське за-
славського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Хатнє 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 24 листопада 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 541 п. «а», 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 15 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 18 серпня 1959 р.

веРЖбицький вікентій Францович на-
родився 1881 р. у с. Ясенець Келецької губ. 
поляк, із селян, письмен., позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 13 січня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 

від 26 травня 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у північзалізничтабі. На 
1960 р. проживав у с. прохоровка прохоров-
ського р-ну бєлгородської обл. Реабілітова-
ний 3 червня 1960 р.

веРЖбицький діонісій (денис) анас-
тасійович народився 1911 р. у с. Тріски за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Соколова балка Нехворощанського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Леніна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
15 жовтня 1937 р. як соціально небезпечний 
елемент та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

веРЖбицький іван йосифович наро-
дився 1888 р. у с. Михайлючка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Клуга-
нівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. політвідділу. У 1936 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. роботу (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 14 лютого 1958 р.

веРЖбицький іван якóбович народив-
ся 1916 р. у с. Антонівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
ликі бучки Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоні зорі». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 21 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 липня 1963 р.

веРЖбицький йосиф іванович наро-
дився 1909 р. у с. Михайлючка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. богодарів-
ка Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. політвідділу. У 1936 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 1 січня 1938 р. 
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за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

веРЖбицький йосиф михайлович на-
родився 1887 р. у с. Нарковичі Свинцянсько-
го пов. віленської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
провідник ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 22 серпня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність та за к.-р. пропаганду 
(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 Картабі 
та північзалізничтабі. звільнений достроково 
з-під варти 22 січня 1943 р. у зв’язку з хворо-
бою. На 1958 р. проживав у Харкові, робітник 
депо ст. Основа півд. залізниці. Реабілітова-
ний 30 серпня 1958 р.

веРЖбицький микола іванович наро-
дився 1876 р. у с. Михайлючка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дубові 
Гряди Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 8 березня. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 22 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

веРЖбицький микола стефанович 
народився 1878 р. у с. волиця-Татарське за-
славського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Ком-
сомольське великобурлуцького р-ну Харків-
ської обл. Робітник радгоспу «Федорівка». 
У 1932 р. майно конфісковане. У [1935 р.] в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 липня 1989 р.

веРЖбицький Павло анастасійович 
народився 1909 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Соколова балка 
Нехворощанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 

смуги. заарештований 2 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

веРЖбицький Петро оïанасович на-
родився 1881 р. у м. Летичів Летичівського 
пов. подільської губ. Українець, з кустарів, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Конструктор Екіхіммаш. У 1920, 1921 рр. під 
слідством вУЧК як учасник к.-р. заколоту. за-
арештований 21 лютого 1938 р. за належність 
до к.-р. білогвардійського підпілля та к.-р. агі-
тацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 20 жовт-
ня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1958 р.

веРЖбицький станіслав якович на-
родився 1906 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. великі бучки 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоні зорі». У 1930 р. позбавле-
ний виборчих прав. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 21 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 30 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 серпня 1989 р.

веРЖбовський аïоллон ілліч наро-
дився 1893 р. у м. Мінськ Мінської губ. 
Росіянин, з міщан, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Економіст 
кондитерської фабрики «жовтень». У 1931 р. 
під слідством ОДпУ за к.-р. діяльність. за-
арештований 1 червня 1938 р. як член біло-
гвардійської організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1989 р.

веРЖиковська лідія олександрівна, 
див. ÂИÐЖИÊОÂСЬÊА (Âåðжèêîâñüêà) Л³ä³ÿ 
Олåêñàíäð³âíà.

веРЖиковський антон іванович на-
родився 1891 р. у м. Матзена плонського пов. 
варшавської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник артілі Харківського хімкомбінату. заареш-
тований 23 травня 1938 р. як член антирад. 
шпигунської організації (статті 541 п. «а», 546, 
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5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 31 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 червня 1960 р.

веРЖиковський іван семенович на-
родився 1897 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Шев’яківка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1936 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 листо-
пада 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 15 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 19 липня 1960 р.

веРЖиковський казимир вацлавович 
народився 1894 р. у с. бихів пінського пов. 
Мінської губ. поляк, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у сел. південний 
Харківського р-ну Харківської обл. Лікар ам-
булаторії. заарештований 6 березня 1938 р. 
як член антирад. військової націоналістич-
ної терористичної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 25 квітня 1958 р.

веРЗель Герман карлович народився 
1898 р. у с. вербня Дубнівського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Коханівка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. будьонного. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність та за к.-р. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

веРЗилов іларіон юхимович народив-
ся 1902 р. у с. Авдіївка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент Хар-
ківського педагогічного інституту. заарешто-
ваний 15 березня 1938 р. як член антирад. 
української військової націоналістичної те-
рористичної організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 

547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 січня 1958 р.

веРЗУн іван Григорович народився 
1876 р. у с. борисівка Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду № 183. заарештований 10 квітня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 16 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

веРльтеРліх яків якович, див. ÂЕЛЬ-
ТЕÐЛ²Õ (Âåðлüòåðл³õ) Яê³â Яêîâèч.

веРиЖенко Павло іванович народився 
1904 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ба-
баї Харківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Харківської фабрики музичних інстру-
ментів. заарештований 6 листопада 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 30 березня 1959 р.

веРиЧенко Прокіï макарович наро-
дився 1885 р. у м. богодухів богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з міщан, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у с. Сватове Донецької обл. ветлікар рад-
госпу ім. 20-річчя жовтня борівського р-ну 
Харківської обл. заарештований 14 жовт ня 
1937 р. за шкідництво, дискредитацію рад. 
влади, антирад. настрої (статті 547, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 20 березня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки; за ст. 99 КК УРСР — виправ-
даний. Реабілітований 11 березня 1990 р.

веРкасов савелій Гаврилович народив-
ся 1903 р. у с. вільне вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Різунен-
кове Коломацького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Новий труд». заарештований 
10 грудня 1937 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського обл-
суду 25 січня 1938 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 1 березня 1990 р.

веРкУниЧ антоніна Пилиïівна народи-
лася 1912 р. і проживала у Харкові. Україн-
ка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
прибиральниця меблевого магазину. заареш-
тована 8 жовтня 1937 р. як дружина учасника 
військово-фашистської змови (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 11 лютого 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент передана під гласний 
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нагляд органів НКвС за місцем проживання 
на 3 роки. На 1957 р. проживала в Харкові. 
Реабілітована 2 вересня 1957 р.

веРлока Григорій андрійович народився 
1883 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1918—1923 рр. член [партії 
боротьбистів], у 1920 р. кандидат у члени 
РКп(б). проживав у с. Непокрите Старо-
салтівського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1921 р. під слідством ЧК за к.-р. 
У 1933 р. під слідством ОДпУ за антирад. ді-
яльність. заарештований 27 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

веРлока карïо михайлович народив-
ся 1893 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Контролер механічного цеху заводу № 14. за-
арештований 23 лютого 1938 р. за належність 
до к.-р. білогвардійського підпілля та антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 червня 1963 р.

веРлока стеïан васильович народився 
1875 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Харківського шкіряного заводу. У 1931 р. 
розкуркулений, висланий за межі України. 
заарештований 22 вересня 1937 р. як розкур-
кулений та за агітацію проти колективізації 
у 1929 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

веРман олександр вільгельмович на-
родився 1878 р. у м. пулин житомирсько-
го пов. волинської губ. Німець, з торговців, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Лиман 
Другий Дворічанського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. майно конфіско-
ване. заарештований 16 листопада 1937 р. за 
к.-р. фашистську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

веРнеР олександр Георгійович народився 
1897 р. у м. Царицин Царицинського пов. Сара-
товської губ. Німець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1917—1922 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Механік ХТз. заарешто-

ваний 4 лютого 1938 р. за розвідувальну діяль-
ність (статті 546, 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 червня 1989 р.

веРниГоР Павло микитович народився 
1890 р. у с. Красная Гора Орловської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, з 1919 р. 
член вКп(б). проживав у с. велика писа-
рівка великописарівського р-ну Харківської 
обл. Уповноважений із заготівель Народного 
комісаріату. заарештований 30 липня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 22 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

веРниГоРа володимир тимофійович 
народився 1910 р. у м. єлисаветград єли-
саветградського пов. Херсонської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1930—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач сільгоспвідділу редакції 
газети «Соціалістична Харківщина». заареш-
тований 16 жовтня 1937 р. як член антирад.  
терористичної шкідницької організації правих 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 30 грудня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 вересня 1957 р.

веРниковський іван іванович на-
родився 1889 р. у м. Ігумен Ігуменського пов. 
Мінської губ. білорус, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Дис-
петчер ст. Основа півд. залізниці. заареш-
тований 21 вересня1937 р. за шпигунство на 
користь польщі та за антирад. настрої (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Карта-
бі. Реабілітований 3 квітня 1989 р.

веРнік Гірш ісайович народився 1880 р. 
у м. Давид-Городок Мінської губ. єврей, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач відділу матеріального забез-
печення Харківського машинобудівного інсти-
туту. заарештований 18 жовтня 1937 р. як агент 
німецької розвідки (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 26 лис-
топада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років, а ухвалою від 14 жовт-
ня 1942 р. термін покарання знижений до 
фактично відбутого зі звільненням з-під варти.

веРніцький Роман станіславович на-
родився 1900 р. у с. Ярчів Томашівського пов. 
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Люблінської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник склозаводу. заарештований 
6 травня 1938 р. як член антирад. шпигунської 
організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1958 р.

веРнке вальдемар карлович народився 
1876 р. у Ліфляндській губ. Німець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ. заарештований 1 жовтня 1937 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 25 червня 1998 р.

веРнке марія іванівна народилася  
1879 р. у м. Короча Корочанського пов. Кур-
ської губ. Росіянка, із службовців, освіта почат-
кова, позапарт. проживала у Харкові. Домо-
господарка. заарештована 11 листопада 1937 р. 
як дружина засудженого за шпигунство (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 27 листо-
пада 1937 р. через стан здоров’я підслідної. 
звільнена з-під варти 28 листопада 1937 р.

веРсан Роберт якович народився 1887 р. 
у м. петергоф петергофського пов. Санкт-
петербурзької губ. Латвієць, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у Харкові. Лік-
пом 3-го полку зв’язку, військовий фельдшер 
1-го рангу. заарештований 17 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної латвійської 
організації та за шпигунську діяльність (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 серпня 1957 р.

веРтелецький іван тимофійович на-
родився 1903 р. у с. Самотоївка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1931—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. викладач учбо-
вого комбінату заводу № 183. заарештований 
28 жовтня 1938 р. (статті 548, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 3 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

веРтелецький олексій оверкійович на-
родився 1908 р. у Харкові. Українець, з міщан, 
освіта середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. Кременчук полтавської обл. Інженер пла-

нового відділу паровозного відділення ст. Кре-
менчук півд. залізниці. заарештований 25 лю-
того 1938 р. як член правотроцькістської ди-
версійної терористичної організації (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 5 квітня 1939 р. (статті 548 через ст. 17, 
549, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Термін покарання відбував у Но-
рільтабі. Ухвалою військової колегії верховно-
го Суду СРСР від 11 жовтня 1939 р. вирок вій-
ськового трибуналу скасовано, справу закрито 
за недоведеності складу злочину. На 1992 р. 
проживав у м. Кременчук полтавської обл.

веРтель мойсей омелянович народився 
1899 р. на хут. володимирівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Надеждине близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Комсомолець». 
У 1929 р. позбавлений виборчих прав. У 1930 р. 
розкуркулений, 1 рік під арештом ОДпУ за ан-
тиколгоспну агітацію. заарештований 4 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 27 квітня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

веРтеР (вертер-циммерман) катерина 
(Розалія) ісаківна народилася 1908 р. у м. вло-
дава влодавського пов. Седлецької губ. єврей-
ка, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1923—1928 рр. член вЛКСМ, у 1928—1932 рр. 
член компартії західної білорусії. проживала 
в Харкові. без певних занять. заарештована 
8 серпня 1937 р. за шпигунську диверсійну ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
звільнена з-під варти 9 грудня 1942 р. за рі-
шенням Омського облсуду від 23 листопада 
1942 р. Реабілітована 28 листопада 1989 р.

веРтУла стеïан Павлович народив-
ся 1916 р. у с. просянка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Харківського тракторо-ремонтного за-
воду. заарештований 6 листопада 1937 р. як 
член к.-р. диверсійного терористичного угру-
повання (статті 548, 549 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

веРУГа Пелагія стеïанівна народилася 
1912 р. у с. веркіївка Ніжинського пов. Черні-
гівської губ. Українка. із селян, освіта серед-
ня, позапарт., у 1928—1929 рр. член вЛКСМ. 
проживала у Харкові. Медсестра 8-ї міської 
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поліклініки. заарештована 4 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 2 лютого 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

веРховод касян трохимович народив-
ся 1904 р. у с. Різдвянка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Комбайн» у Лозівському р-ні 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 4 жовтня 1937 р. за 
к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

веРхоГляд Феодосій Павлович наро-
дився 1888 р. у с. Новичі заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. золотарівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Майбутнє життя». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 21 лютого 
1938 р. як спецпереселенець та за к.-р. ді-
яльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 7 березня 1958 р.

веРцех вікентій михайлович народився 
1896 р. у с. Діброва Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Городнє Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник 
Глобівського плодорадгоспу. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської націоналістич-
ної організації пОв (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1959 р.

веРцех олександр михайлович народив-
ся 1882 р. у с. Озерянська Діброва волинської 
губ. поляк, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. Козіївка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 14-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 1 січня 1938 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-

стріляний 20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 6 березня 1958 р.

веРцинський Генріх йосифович наро-
дився 1887 р. у с. Чернявка Липовецького пов. 
Київської губ. поляк, з дворян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. Лихачове Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. бухгалтер цукро-
бази на ст. Лихачове півд. залізниці. заареш-
тований 10 лютого 1938 р. за шпигунську ро-
боту на користь польської розвідки (ст. 546 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 4 травня 1989 р.

веРцюх віцентій людвігович народився 
1894 р. у с. Мякловичі Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Надеждине 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 1 січня 1938 р. як член к.-р. 
куркульської організації та за к.-р. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

веРШковська-бондРовська (дом-
бровська) емілія марківна народилася 1893 р. 
у с. Локоч Люблінської губ. полька, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
3 листопада 1937 р. за відвідування польсько-
го консульства, де займалася наклепами на 
Радянський Союз та за к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Реабілітована 19 липня 1958 р.

веРьовкіна (яровська) варвара несто-
рівна народилася 1902 р. і проживала в Хар-
кові. Росіянка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. буфетниця школи зв’язку. заареш-
тована 11 травня 1938 р. як дружина зрадни-
ка батьківщини (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 червня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Реабілітована 23 липня 1957 р.

веселов лев володимирович народився 
1908 р. у с. Черок Гродненської губ. Росія-
нин, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у с. пісочин Харківського р-ну 
Харківської обл. Інженер санітарного управ-
ління РСЧА при заводі «Серп і молот». за-
арештований 5 травня 1938 р. як член к.-р. 
польської військової повстанської організа-
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ції (статті 546, 5411 КК УРСР), постановою 
УДб УНКвС по Харківській обл. від 9 квітня 
1939 р. справу направлено до прокуратури на 
припинення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звіль-
нений з-під варти 16 квітня 1939 р. Рішення 
у справі відсутнє.

веселовський (василевський, висе-
ловський) адам іванович народився 1888 р. 
у с. Судимонт заславського пов. волинської 
губ. поляк, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. велика Андріївка барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний жовтень». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 9 вересня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

веселовський олександр дмитрович, 
народився 1901 р. у с. петрівка балтського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, у 1925—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. Сахновщи-
на Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Голова Сахновщинського райвиконкому. за-
арештований 30 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію та за шкідницьку роботу у галузі 
тваринництва (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), Харківським облсудом 18 жовтня 
1937 р. справу направлено на дослідування, 
рішення у справі відсутнє.

веселовський станіслав миколайо-
вич народився 1907 р. у м. волочиськ Старо-
костянтинівського пов. волинської губ. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник пекарні № 12. 
заарештований 16 травня 1938 р. за к.-р. ди-
версійну роботу (статті 547, 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 26 лютого 1960 р.

веселовський (весельський) Флоріан 
Францович народився 1898 р. у с. вили жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. по-
півка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 8 березня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 11 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 25 червня 1960 р.

весельський альбін Францович наро-
дився 1890 р. у с. Шльоцька-буда житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бе-
рестовенька Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Солідарність пра-
ці».». У 1933 р. під слідством Мархлевського 
райвідділку ДпУ УСРР за к.-р. діяльність. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 24 листопада 1937 р. за к.-р. націоналіс-
тичну та шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 15 груд-
ня 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 28 липня 1989 р.

весельський андрій іванович наро-
дився 1894 р. на хут. Шереметів житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник Кегичівського свино-
радгоспу. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 18 грудня 1937 р. за антидержав-
ну к.-р. діяльність на користь фашистської 
польщі (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 листопада 1959 р.

весельський болеслав Францович на-
родився 1900 р. у с. вили житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. попівка Красно-
градського р-ну Харківської обл. Робітник 
[Кегичівського] цукрозаводу. У 1936 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 27 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської польщі та 
за к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

весельський домінік (дем’ян) Павло-
вич народився 1904 р. у с. Корчівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. піщанка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник колгоспу «Новий світ». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
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селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 12 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 11 жовтня 1958 р.

весельський іван йосифович наро-
дився 1896 р. у с. Краснобір житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у сел. Сахновщина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Чо-
ботар. заарештований 11 лютого 1938 р. як  
член к.-р. організації (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 травня 1989 р.

весельський іван Францович наро-
дився 1902 р. у с. Корчівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Новомихайлівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 24 грудня 1937 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації та за 
антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1958 р.

весельський йосиф іванович наро-
дився 1883 р. у с. Корчівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кобзівка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «перебудова». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 11 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
і прокурора СРСР від 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 6 травня 1963 р.

весельський свиридон Францович 
народився 1906 р. у с. Старошийка жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новомихайлівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Молотова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-

селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 27 грудня 1937 р. як член к.-р. організації 
та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1959 р.

весельський станіслав Гнатович на-
родився 1897 р. у с. Корчівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. бе-
рестовенька Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Робітник чоботарні Красноград-
ської артілі «жовтень». У 1936 р. висланий 
до Казахстану, у 1937 р. самовільно зали-
шив місце заслання і приїхав до Красноград-
ського р-ну Харківської обл. заарештований 
21 грудня 1937 р. як член к.-р. організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 червня 1961 р.

весельський цезар Францович на-
родився 1914 р. у с. Шиєцька буда житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. берес-
товенька Красноградського р-ну Харківської 
обл. Робітник школи. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 21 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1964 р.

весиЧ володимир олександрович наро-
дився 1888 р. у міст. Мачухи полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, з дворян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Учитель школи № 124. У 1920 р. 
під арештом Ов 12-ї армії як петлюрівський 
офіцер і направлений до концтабору, через 
місяць з-під варти звільнений. заарештова-
ний 20 березня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 11 жовт-
ня 1939 р. за шкідництво позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Івдельтабі. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

веснеР (весснер) евальд юліóсович на-
родився 1899 р. у с. Дерманка заславського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавіль-
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жанка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської Німеччини, 
за антидержавну та к.-р. діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

веснеР вільгельм юліóсович народив-
ся 1910 р. у с. Михайлючка заславського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 грудня 1937 р. (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 квітня 1989 р.

веснеР едмóнд юліóсович народився 
1901 р. у с. Михайлючка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. багата Черне-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. постишева. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації (статті 5411, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
31 липня 1959 р.

весснеР евальд юліóсович, див. ÂЕС-
НЕÐ (Âåññíåð) Еâàлüä Юл³óñîâèч.

вестФаль ян Фрідріхович (Фріцович) 
народився 1870 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1907—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. пенсіонер. заарештований 
30 грудня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 31 грудня 1959 р.

ветцель адольф адольфович народив-
ся 1911 р. у кол. Рижове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рижове 

барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. жовтневої революції. заарешто-
ваний 8 березня 1938 р. як член к.-р. антирад. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

ветцель Гóстав єгорович народився 
1884 р. у с. Новоселене Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Р. Люксембург. заарештований 
14 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

ветцель марія єгорівна народилася 
1913 р. у с. Рижове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Німкеня, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. Рижове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Октобер революціон». заарештова-
на 7 березня 1938 р. як член антирад. націо-
налістичної німецької організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито барвін-
ківським Рв НКвС 13 квітня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ветцель микола адольфович народився 
1916 р. у с. Рижове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Німець, з кустарів, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. Рижове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Учитель Рижов-
ської НСШ. заарештований 17 грудня 1937 р. 
як прибічник фашистської Німеччини, за 
антидержавну і к.-р. діяльність, участь у к.-р. 
німецькій організації (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 жовтня 1960 р.

ветцель олександр авгóстович наро-
дився 1898 р. у кол. Лачинове Ізюмського 
пов. Харківської губ. Німець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Нестеліївка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. заарештований 28 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 серпня 1959 р.

ветцель отто єгорович народився 
1887 р. у с. Краснопавлівка павлоградського 
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пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Судиха Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
заарештований 5 травня 1938 р. за к.-р. діяль-
ність, участь у німецькій к.-р. націоналістич-
ній організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

ветцель Фрідріх іванович народився 
1901 р. у кол. Нестеліївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ри-
жове барвінківського р-ну Харківської обл. 
бібліотекар-діловод НСШ. заарештований 
8 березня 1938 р. як член антирад. націона-
лістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

ветЧинкін Петро Григорович народився 
1892 р. у с. Осинівка Харківського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Осинівка Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник підсобного 
господарства штабу 23-ї стріл. дивізії в с. Ма-
линівка. Чугуївський нарсудом 1930 р. за не-
виконання хлібоподатку (ст. 99 КК УСРР) 
засуджений на 1 рік позбавлення волі. за-
арештований 11 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 26 березня 1939 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням прав на 
1 рік. Справу закрито верховним Судом УРСР 
25 червня 1939 р. (ст. 347 КпК УРСР). звіль-
нений з-під варти 3 серпня 1939 р.

ветШтейн іван авгóстович народився 
1912 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавеж-
ня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
14 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

ветШтейн карл авгóстович народився 
1908 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність (статті 546, 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 

УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
14 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 березня 1989 р.

вехтеР (віхтер) аврам юліóсович наро-
дився 1908 р. у с. Тифенбрук Мелітопольсько-
го пов. Таврійської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського, голова ревізійної 
комісії. заарештований 6 травня 1938 р. за к.-р. 
діяльність, участь у німецькій к.-р. націоналіс-
тичній організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

вехтеР олександр юліóсович народився 
1911 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 31 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. фашистської ор-
ганізації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

вєлін ян якович народився 1891 р. у са-
дибі Тяки венденського пов. Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник хлібо-
заводу ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 17 січня 1938 р. за шпигунство (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і судово-карною колегією 
Харківського облсуду 25 січня 1939 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) виправданий за недоведеності 
складу злочину.

вєтРов Павло Петрович народився 
1902 р. на хут. вовчий Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ка-
линова балка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Чернова. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1931 р. як член СвУ за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ. 
заарештований 6 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито слідчастиною ХОУ НКвС 15 грудня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

вєтРов Петро олексійович народився 
1912 р. у м. Сінно Сіннянського пов. Моги-
льовської губ. білорус, з дворян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
південмонтажбуду. заарештований 23 червня 
1938 р. за шпигунську діяльність та за ан-
тирад. прояви (статті 546, 549, 5410 ч. 1 КК 
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УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

вєтРов семен іванович народився 1897 р. 
у с. Любочани подольського пов. Москов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду № 183. заарештований 14 червня 1938 р. 
за хуліганство і к.-р. агітацію у нетверезому 
стані (статті 5410, 70 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 26 серпня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 7 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Ухвалою судової колегії у кримі-
нальних справах верховного Суду УРСР від 
22 жовтня 1938 р. термін покарання знижено 
до 4 років позбавлення волі з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 31 січня 1992 р.

вЖеціон іван стефанович народився 
1890 р. у маєтку Нач Слуцького пов. Мінської 
губ. поляк, з робітників, письмен., позапарт. 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Чугуївського заводу «Смич-
ка». заарештований 17 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та за шпигунство (статті 5410 ч. 1, 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 вересня 1956 р.

виГовська Ганна андріївна народилася 
1908 р. у с. білошиці Овруцького пов. волин-
ської губ. полька, із селян, письмен., поза-
парт. проживала в с. богуславка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. єжо-
ва. в адміністративному порядку переселена 
з прикордонної смуги. заарештована 30 жовт-
ня 1937 р. як дружина засудженого, за анти-
рад. настрої та вороже ставлення до заходів 
рад. влади та партії на селі (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
5 років. Реабілітована 3 квітня 1989 р.

виГовська юзефа іванівна народилася 
1905 р. у с. зелениця житомирського пов. 
волинської губ. полька, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала в с. богуславка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. єжова. в адміністративному по-
рядку переселена з прикордонної смуги. за-
арештована 30 жовтня 1937 р. як дружина за-
судженого та за антирад. настрої (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 30 червня 1989 р.

виГовська юзефа Францівна народи-
лася 1905 р. у с. жупанівка Овруцького пов. 
волинської губ. полька, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала у с. богуславка Куп’ян-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Свердлова. в адміністративному порядку 
переселена з прикордонної смуги. заарешто-
вана 30 жовтня 1937 р. як дружина ворога на-
роду та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент переселена до Казахстану 
на 5 років. Реабілітована 23 травня 1989 р.

виГовський адольф антонович наро-
дився 1901 р. у с. жупанівка Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. богус-
лавка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 17 січня 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 27 березня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 13 березня 1989 р.

виГовський адольф Павлович наро-
дився 1917 р. у с. жупанівка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богуславка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. єжова. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги до Казахстану, у серпні 1937 р. само-
вільно виїхав до Харківської обл. заареш-
тований 5 січня 1938 р. як спецпереселенець, 
який втік з Казахстану до Куп’янського р-ну, 
за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 78 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1960 р.

виГовський іван Павлович народив-
ся 1911 р. у с. жупанівка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богуславка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. єжова. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги до 
Казахстану, у 1937 р. самовільно виїхав до Хар-
ківської обл. заарештований 17 січня 1938 р. 
за к.-р. агітацію проти заходів рад. влади на 
селі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 27 березня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.) винесено ухвалу про розстріл.  
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Розстріляний 10 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 травня 1960 р.

виГовський йосиф матвійович на-
родився 1907 р. у с. жупанівка Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. богуслав-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. єжова. заарештований 5 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

виГовський йосиф стеïанович на-
родився 1884 р. у с. жупанівка Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. богуслав-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. єжова. У 1931 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі засуджений на 2 роки по-
збавлення волі. У [1935 р.] в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 11 серпня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

виГовський Павло іванович народив-
ся 1909 р. у с. жупанівка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богуславка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. бригадир 
будівельників на ст. Куп’янськ північно-До-
нецької з-ці. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги 
до Казахстану, у листопаді 1937 р. самовільно 
виїхав до Харківської обл. заарештований 
17 січня 1938 р. за к.-р. агітацію проти за-
ходів рад. влади на селі (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1960 р.

виГовський Павло йосифович наро-
дився 1873 р. у с. жупанівка Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. богуславка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. єжова. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги до 
Казахстану, у серпні 1937 р. самовільно виїхав 
до Харківської обл. заарештований 5 січня 
1938 р. як спецпереселенець, який втік з Ка-
захстану до Куп’янського р-ну, за к.-р. агітацію 

проти заходів рад. влади (статті 5410 ч. 1, 78 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1960 р.

виГовський Павло йосифович (юзко-
вич) народився 1879 р. у с. вигів Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. богуславка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. єжова. Майно конфісковане. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію, зв’язок з поль-
ським консульством та листування з родиною 
у польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

виГовський станіслав іванович на-
родився 1898 р. у с. Некраші Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богуславка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Свердлова. У 1929 р. під арештом Ко-
ростенського Рв ДпУ як член к.-р. куркуль-
ського угруповання. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 11 серпня 1937 р. 
за поширення провокаційних чуток і неза-
доволення існуючим ладом (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 серпня 1960 р.

виГовський Федір матвійович наро-
дився 1886 р. у с. жупанівка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богуславка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
13 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 8 серпня 1989 р.

виГоРніцький станіслав володимиро-
вич народився 1902 р. у с. Кам’янка заславсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
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Робітник на будівництві школи. заарештова-
ний 25 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 31 жовтня 1938 р. (статті 546, 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 липня 1959 р.

видовський адам якович народився 
1875 р. у кол. Фешенбах Катеринославської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Кам’яна Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Тельмана. заарештований 21 березня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

видовський валентин адамович на-
родився 1911 р. у кол. Антоновка Новоузен-
ського пов. Самарської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у кол. 
безпальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте штерн». заарешто-
ваний 8 березня 1938 р. як член антирад. на-
ціоналістичної німецької організації, за шпи-
гунство (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 жовтня 1956 р.

видовський іван адамович народив-
ся 1909 р. у кол. Антоновка Новоузенського 
пов. Самарської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у кол. без-
пальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте штерн». заарешто-
ваний 8 березня 1938 р. як член антирад. на-
ціоналістичної німецької організації, за шпи-
гунство (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 жовтня 1956 р.

видовський йосиф адамович народив-
ся 1894 р. у кол. Марієнталь Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у кол. 
безпальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу ім. Челюскінців. за-
арештований 8 березня 1938 р. як член антирад. 
німецької організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

видовський матвій адамович наро-
дився 1905 р. у кол. Антоновка Новоузен-
ського пов. Самарської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у кол. 
безпальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте штерн». заарешто-
ваний 8 березня 1938 р. як член антирад. на-
ціоналістичної німецької організації, за шкід-
ницьку діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

видовський яків адамович народив-
ся 1913 р. у кол. Антоновка Новоузенського 
пов. Самарської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’яна 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

видРенко андрій антонович народився 
1892 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Нікополь барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Комірник заводу 
ім. Сталіна в м. Краматорськ Сталінської обл. 
У 1924 р. під слідством органів ДпУ за к.-р. 
агітацію, як колишній білогвардієць позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 7 вересня 
1937 р. за вороже ставлення до політики пар-
тії та рад. влади, за к.-р. діяльність (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. 
Термін покарання відбував у бурейтабі. після 
звільнення з-під варти проживав у м. Крама-
торськ Сталінської обл., де й помер 20 черв-
ня 1959 р. Реабілітований 15 червня 1962 р.

видРенко Федір антонович народився 
1898 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Нікополь бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
цегельного заводу в м. Краматорськ Сталін-
ської обл. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. помер 14 січня 1938 р. в місці 
ув’язнення. Реабілітований 12 липня 1963 р.

видРя тимофій михайлович наро-
дився 1883 р. у с. Івани валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Ржавець 
Харківського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу «Червоний партизан». 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. У 1931 р. під слідством Харківського 
оперсектору ДпУ за антирад. агітацію, справу 
закрито. заарештований 1 листопада 1937 р. 
за зв’язки з денікінцями та за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 27 вересня 1993 р.

викін леонід миколайович народився 
1911 р. у м. Костянтиноград Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., член 
вЛКСМ. проживав у м. полтава полтавської 
обл. помічник машиніста паровозного депо 
ст. полтава півд. залізниці. заарештований 
5 листопада 1938 р. як член антирад. право-
троцькістської організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 20 квіт-
ня 1939 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений до 12 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у Норильтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 14 листопада 1942 р. строк покарання 
зменшено на 1,5 роки, а ухвалою від 19 січня 
1944 р. ще на 2 роки. після звільнення з-під 
варти проживав у м. Дудинка Красноярського 
краю, де й помер 27 листопада 1954 р. Реабі-
літований 23 червня 1956 р.

викоРст олександра іванівна народи-
лася 1887[92] р. і проживала в Харкові. Ро-
сіянка, з робітників, письмен., позапарт. Ро-
бітниця фабрики всесоюзного тресту ТЕжЕ. 
заарештована 4 жовтня 1937 р. за шпигун-
ство (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 3 грудня 1937 р. 
звільнена з-під варти 5 грудня 1937 р.

вилоЗовський михайло дмитрович 
народився 1892 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
у 1917—1929, 1930—1938 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач відділу со-
ціального забезпечення Харківського облви-
конкому. заарештований 22 березня 1938 р. 
як член к.-р. латвійської організації (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 20 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 3 листопада 1960 р.

виневський володимир миколайович, 
див. ÂЕНЕÂСЬÊИй (Âèíåâñüêèй) Âîлîäèìèð 
Ìèêîлàйîâèч.

винник антон іванович народився  
1881 р. у с. винники валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
санаторію. заарештований 17 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію, групування навколо се-
бе куркулів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), по-
мер 12 жовтня 1938 р. у лікарні Харківської 
в’язниці № 5. Справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 19 листопада 1938 р. через смерть під-
слідного. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

винник василь кóзьмич народився 
1898 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
підсобного господарства військового складу 
№ 29. заарештований 3 березня 1938 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито балаклійським Рв НКвС 12 травня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

винник данило олександрович наро-
дився 1903 р. у с. винники валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі ім. Комінтерну у Нововодолазькому р-ні 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. У 1931 р. висланий до північного 
краю. заарештований 3 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

винник ісай тимофійович народився 
1876 р. у с. борова Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Шийківка борів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. будьонного. У 1930 р. розкуркулений і по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
3 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 11 лю-
того 1939 р. засуджений на 6 років позбав-
лення волі у віддалених місцевостях СРСР 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
18 травня 1993 р.

винник олексій іванович народився 
1880 р. у с. Нова Олександрівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Се-
редній бурлук великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Селянин-одноосібник. У 1930 р. 
розкуркулений і висланий до північного 
краю. заарештований 4 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
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обл. від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у таборі Лей-Губа на ст. Май-Губа Кіровської 
залізниці (Карельська АРСР). Реабілітований 
26 жовтня 1989 р.

винник тарас дем’янович народився 
1899 р. у с. Сніжків валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
навчальної частини СШ № 1. заарештований 
4 серпня 1937 р. як член української націо-
нал-фашистської організації та за терористич-
ну діяльність (статті 542, 548, 5411 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 27 липня 1989 р.

винников Григорій іванович народив-
ся 1891 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. заступ-
ник начальника відділу постачання дослідно-
го заводу Інституту металів. заарештований 
12 серпня 1937 р. як член к.-р. монархічної 
організації (статті 5410, 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.

винников микола ісайович народив-
ся 1896 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шийків-
ка борівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Чубаря. У 1931 р. розкуркулений 
і позбавлений виборчих прав. заарештований 
3 вересня 1937 р. за розкладницьку роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бурей-
табі. Реабілітований 9 червня 1989 р.

винников михайло данилович наро-
дився 1876 р. у м. Сімферополь Сімферо-
польського пов. Таврійської губ. Росіянин, 
із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Інженер Гідроенергопроекту. 
У 1923 р. під слідством ОДпУ. заарештова-
ний 14 березня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 квіт-
ня 1938 р. (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
15 листопада 1957 р.

винников Павло михайлович наро-
дився 1892 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 

початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. завідувач 
кіоску міжрайбази Облхаторгу. заарештова-
ний 3 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 542, 546, 547, 548 через ст. 17, 549 через ст. 17, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1956 р.

винников трохим Петрович народився 
1879 р. у с. Хотімля вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Кур’єр 
Управління півд. залізниці. заарештований 
11 лютого 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 1 серпня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

винницький ісак беньямінович наро-
дився 1906 р. у м. Скидель Гродненського пов. 
Гродненської губ. єврей, з робітників, освіта 
середня, член вКп(б). проживав у Харкові. 
Редактор єврейської газети фабрики ім. Ті-
някова. заарештований 3 вересня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 21 жовтня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

винниЧенко Ганна тимофіївна наро-
дилася 1904 р. і проживала в Харкові. Укра-
їнка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
Домогосподарка. заарештованою не була, під 
підпискою про невиїзд з 19 квітня 1938 р. 
як дружина засудженого члена антирад. те-
рористичної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 2 червня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент від-
дана під гласний нагляд за місцем проживан-
ня на 2 роки. Реабілітована 28 жовтня 1989 р.

винниЧенко Григорій Григорович на-
родився 1904 р. у с. Домброва бендинського 
пов. петроковської губ. Українець, з кустарів, 
освіта середня, позапарт., у 1925—1927 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. заступ-
ник головного бухгалтера Державного науко-
во-технічного видавництва. заарештований 
17 листопада 1937 р. за шпигунство (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 23 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
2 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
28 жовтня 1958 р.

винниЧенко омелян стеïанович на-
родився 1893 р. у с. Козіївка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у с. Козіївка Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник колгоспу ім. Ульянова. 
заарештований 5 квітня 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

винниЧенко стеïан іванович наро-
дився 1905 р. у с. Кекине Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. весе-
лий великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червона хвиля». позбавлений 
виборчих прав. У 1930 р. за розклад колгос-
пу засуджений на 2 роки позбавлення волі. 
У 1931 р. майно конфісковане. У 1932 р. під 
слідством ДпУ УСРР за антирад. агітацію, 
розклад колгоспу та організацію куркулів, 
справу закрито зі звільненням з-під варти. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Амуртабі. Реабілітований 
8 червня 1989 р.

винниЧенко тимофій іванович на-
родився 1902 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1930 р. Директор контори громадського 
харчування Ленінського р-ну. заарештований 
5 листопада 1937 р. як член антирад. терорис-
тичної організації правих (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 30 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
31 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
14 грудня 1957 р.

виноГоРодський вацлав станісла-
вович народився 1905 р. у с. Тартак Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, з ро-
бітників , освіта неповна середня, позапарт, 
у 1930—1931 рр. кандидат у члени вКп(б). На 
1935 р. проживав у с. Тартак Мархлевсько-
го р-ну Київської обл. завідувач бібліотеки. 
заарештований 3 січня 1935 р. за ст. 5410 
КК УСРР, справу закрито Мархлевським Рв 
НКвС 9 березня 1935 р. На 1938 р. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Майстер склозаводу. заарештований 
8 квітня 1938 р. як член націоналістичної по-
встанської шпигунської к.-р. організації (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

виноГРадов михайло андрійович на-
родився 1899 р. у м. Олександрівськ Олек-
сандрівського пов. Катеринославської губ. 
Українець, з робітників, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Головний бухгал-
тер Радгосппостачу. У 1922 р. під арештом ЧК 
у м. Оренбург за службу у білих. заарештова-
ний 23 квітня1938 р. як член к.-р. військової 
бойової білогвардійської організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1958 р.

виноГРадський андрій якович на-
родився 1875 р. у міст. Куземин зіньківського 
пов. полтавської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. Старовірівка Третя 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Свя-
щеник без парафії. заарештований 3 березня 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 липня 1989 р.

виноГРадський вільгельм йосифо-
вич народився 1894 р. у с. Тартак Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник склозаводу. заарештований 
4 лютого 1938 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність (статті 541 п. «а» КК УРСР) і особ ливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 травня 1989 р.

виноГРадський Георгій якович наро-
дився 1880 р. у с. Куземин зіньківського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Гнилиця Грунського р-ну Харківської 
обл. без певних занять, у минулому свяще-
ник. заарештований 10 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у м. Суми. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

виноГРадський микола андрійович 
народився 1899 р. у с. Красиве зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1937 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Комір-
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ник їдальні № 195. заарештований 8 червня 
1938 р. як член повстанської націоналістичної 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
5 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
21 березня 1939 р. звільнений з-під варти.

винокУР аба хаїмович народився 
1892 р. у м. Крейцбург віленської губ. єврей, 
з робітників, письмен., позапарт., у 1933—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник 2-го Державного миловарного за-
воду. заарештований 18 січня 1938 р. за к.-р. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

винокУР сіма аронівна народилася 
1899 р. у м. Тальне Уманського пов. Київської 
губ. єврейка, з кустарів, освіта незакінчена ви-
ща, у 1921—1937 рр. член вКп(б). проживала 
в Харкові. Секретар факультету Харківського 
гідрометеорологічного інституту. заарештова-
на 27 серпня 1937 р. як дружина ворога народу 
та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 листопада 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбувала у Хаба-
ровському краї. Реабілітована 29 лютого 1956 р.

винокУРов андрій олексійович наро-
дився 1899 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1924 р. Начальник цеху ХвРз. заарештова-
ний 30 вересня 1937 р. за к.-р. диверсійну шкід-
ницьку діяльність, руйнування вагонів, ство-
рення умов для аварій на залізничному тран-
спорті (статті 549, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 26 березня 
1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 27 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

винокУРова мінна йосиïівна народи-
лася 1906 р. у с. Троїцьке [Духовщинського 
пов.] Смоленської губ. єврейка, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Учителька школи № 8. заарештована 11 січня 
1938 р. як дружина засудженого учасника ан-
тирад. терористичної організації правих (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 березня 1938 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбувала в Ак-
молінському відділенні Картабу. Справу за-
крито особливою нарадою при НКвС СРСР 
4 грудня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

винтонюк іван васильович народився 
1897 р. у с. Чернелиця Городенківського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1930—1932 рр. член вКп(б). 
проживав у с. берестове Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Молотова. 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 8 липня 1938 р. як член польської к.-р. 
націоналістичної організації та за шкідництво 
(статті 542, 547, 5410, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 5410 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 17 травня 1960 р.

винЧковська олександра Петрівна, 
див. ÂЕНЧÊОÂСЬÊА (Âèíчêîâñüêà) Олåêñàí-
äðà Ïåòð³âíà.

виняРський йосиф Федорович на-
родився 1870 р. у с. Ставище Новоушицького 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у с. пархомівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Стар-
ший хімік пархомівського цукрозаводу. за-
арештований 22 серпня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської організації (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1960 р.

виняРський юрій володимирович на-
родився 1896 р. у с. Іванівка Скалацького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із священнослужителів, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Секретар-референт Харківського  
облвиконкому. заарештований 2 серпня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
за шпигунську діяльність (статті 5411, 5410, 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 6 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

виРва Петро тимофійович народився 
1887 р. у с. Добренька Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Добренька Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Оборона кра-
їни». заарештований 4 березня 1938 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1958 р.
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виРвихвіст василь Федорович наро-
дився 1904 р. у с. пересічна Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. пересічна 
Харківського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 18 квітня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 червня 1956 р.

виРвихвіст єгор юхимович народився 
1894 р. у с. пересічна Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. пере-
січна півд. залізниці. бригадир 7-ї дистанції 
колії ст. пересічна. заарештований 19 травня 
1938 р. за шкідництво на залізниці, що при-
звело до аварії поїзда (ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито транспортним проку-
рором Основ’янської дільниці півд. залізниці 
9 червня 1938 р. (ст. 5 КпК УРСР).

виРвихвіст семен іванович народив-
ся 1894 р. у с. великі Хутори вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. Старий Салтів Старосалтівського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. заарешто-
ваний 26 квітня 1938 р. як член антирад. теро-
ристичної націоналістичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 травня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

виРЖиковська (вержиковська) лідія 
олександрівна народилася 1894 р. у Києві. Укра-
їнка, соціальне походження невідоме, освіта 
середня, позапарт. проживала у Харкові. До-
могосподарка. заарештована 4 жовтня 1937 р. 
як дружина члена к.-р. фашистської терорис-
тичної організації (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. 
як член сім’ї зрадника батьківщини позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбу-
вала у Сибтабі. Реабілітована 21 квітня 1989 р.

виселовський адам іванович, див. 
ÂЕСЕЛОÂСЬÊИЙ (Âàñèлåâñüêèй, Âèñåлîâ-
ñüêèй) Аäàì ²âàíîâèч

високінський адольф іванович на-
родився 1902 р. у с. Якуше Луковського пов. 
Седлецької губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1938 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. заступник на-
чальника технологічного бюро заводу № 183. 
заарештований 15 липня 1938 р. за шпи-
гунську і диверсійну діяльність (статті 546, 

547 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1938 р. (статті 547, 5410 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Онезькому вТТ. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 20 листопа-
да 1939 р. за недостатності матеріалів для при-
тягнення до суду зі звільненням з-під варти.

висоцька лідія Гаврилівна народилася 
1905 р. у с. Кам’янка Катеринославської губ. 
Українка, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. проживала в Харкові. Друкарка Укр-
постачу. заарештована 12 вересня 1937 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 2 лис-
топада 1937 р. як член сім’ї зрадника бать-
ківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітована 22 січня 1957 р.

висоцька-лещенко олена тадеó-
шівна народилася 1909 р. і проживала в Хар-
кові. полька, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. Друкарка управління ДЕС № 1. 
заарештована 15 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 29 вересня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітована 29 листопада 1963 р.

висоцький адам людвігович народив-
ся 1903 р. у с. Нова богушівка житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Гри-
горівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Сталінська конституція». 
заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 27 квітня 1989 р.

висоцький андрій людвігович наро-
дився 1877 р. у с. волиця Татарська заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Федорів-
ка великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Робітник Федорівського радгоспу. У 1935 р. 
майно конфісковане. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 17 грудня 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 вересня 1959 р.

висоцький антон миколайович на-
родився 1910 р. у с. Сантарка житомирського 
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пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Олександрівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. політвідділу. У 1936 р. в адміні-
стративному порядку переселений до Казах-
стану, звідки самовільно виїхав у Харківську 
обл. заарештований 21 січня 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито прокурором близнюківсько-
го р-ну 15 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

висоцький антон стефанович наро-
дився 1899 р. [у волинській губ.]. поляк, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Хатнє 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник радгоспу «Комсомолець». У 1936 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 12 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію та за шпигунство 
на користь польщі (статті 5410 ч. 1, 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

висоцький бенедикт олександрович 
народився 1878 р. у с. Стара богушівка жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Новоолександрівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «КІМ». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
21 січня 1938 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації, за антирад. агітацію та розкрадання 
соціалістичного майна (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

висоцький віктор людвігович наро-
дився 1897 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пригоже 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прогрес». У 1934 р. зем-
лю конфісковано. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 9 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 липня 1989 р.

висоцький Григорій якович народився 
1902 р. на хут. петрівський зміївського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. баранове 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник колгоспу «заповіт Ілліча». заарештований 
26 лютого 1938 р. як член антирад. повстанської 
націоналістичної організації (статті 542, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 лютого 1958 р.

висоцький іван лаврович народився 
1891 р. у с. Спас-Твердилище Смоленського 
пов. Смоленської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. завідувач навчальної частини та 
викладач навчального комбінату ХТз. заареш-
тований 7 квітня 1938 р. за шпигунську ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 2 жовт-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 червня 1989 р.

висоцький йосиф леонтійович на-
родився 1898 р. у с. волиця-Татарське за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Федорівка великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
«Федорівка». У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 листопада 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 серпня 1959 р.

висоцький костянтин семенович на-
родився 1900 р. у с. богданове вілейського 
пов. віленської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черво-
ний Лиман петрівського р-ну Харківської 
обл. Статистик радгоспу «Степок». У 1934 р. 
нарсудом петрівського р-ну за невиконання 
плану хлібозаготівлі засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ, звільнений з-під 
варти за рішенням Харківського облсуду. за-
арештований 13 серпня 1937 р. за антирад. ді-
яльність (статті 546, 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 грудня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 вересня 1960 р.

висоцький леонтій іïолитович наро-
дився 1888 р. на хут. Добрий заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Куцо-Га-
небне Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 30 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 26 квітня 1960 р.

висоцький Петро Федорович народив-
ся 1895 р. у с. Михайлівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
мунарка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 1 Травня. заареш-
тований 16 грудня 1937 р. за антидержавну та 
к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

висоцький Роман Францович наро-
дився 1915 р. у с. волиця Татарська заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у сел. Шебекіно Курської обл. Шорник цу-
крозаводу «профінтерн». У 1936 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 жовтня 
1938 р. як член антирад. терористичної мо-
лодіжної організації, яка готувала теракт над 
сільським активом (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито вільху-
ватським Рв НКвС 9 грудня 1938 р. за недо-
статності доказів зі звільненням з-під варти.

висоцький станіслав йосифович на-
родився 1897 р. у с. Стара богушівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ми-
колаївка Друга близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя жовтня. 
У 1935 р. у адміністративному порядку пересе-
лений з  прикордонної смуги. заарештований 
20 січня 1938 р. як член польської націона-
лістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 березня 1971 р.

висоцький станіслав Феліксович на-
родився 1904 р. у с. Стара богушівка жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя жовтня. 

У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
2 січня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1969 р.

висоцький Фелікс іïолитович наро-
дився 1909 р. на хут. Добрий заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Куцо-Ганебне Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. петровського. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 8 лютого 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

висоцький Франц леонтійович на-
родився 1876 р. у с. волиця-Татарське за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Хатнє вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за к.-р. агітацію. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 21 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1961 р.

висоцький Франц михайлович на-
родився 1903 р. у с. Михайлівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Антонівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний прапор». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 12 вересня 1961 р.

висоцький Франц Феліксович наро-
дився 1897 р. у с. Стара богушівка жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка Друга близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя 
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жовтня. заарештований 21 січня 1938 р. як 
член польської націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 березня 1971 р.

висоцький яків наóмович народився 
1879 р. у с. Іванівка Харківської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Кур’єр Діпромашу. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 30 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 8 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

висоЧин василь іванович народився 
1887 р. у с. вознесенське Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач складу палива Крас-
ноградського міськробкоопу. заарештований 
4 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 7 грудня 1956 р.

висоЧиненко Зінаїда іванівна наро-
дилася 1900 р. і проживала в Харкові. Україн-
ка, із службовців, освіта неповна середня, по-
запарт. патронажна сестра 3-го єдиного дис-
пансеру. заарештована 10 листопада 1937 р. 
як дружина члена троцькістської організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Темтабі. Реабілітована 22 січня 1957 р.

виставкін микола іванович народився 
1904 р. у м. воронеж воронезької губ. Росі-
янин, з кустарів, освіта вища, член вКп(б) 
з 1926 р. проживав у Харкові. викладач ін-
ституту фізичної культури. заарештований 
18 червня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом 7 серпня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину 
зі звільненням з-під варти.

вистРоП (вистороï) омелян тихонович 
народився 1895 р. у с. Козачка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Козач-
ка зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. безпалівка півд. залізниці. заарештований 
2 жовтня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 541 п. «а», 549 

через ст. 17, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 9 листопада 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 30 серпня 1957 р.

витвицький лóк’ян іванович наро-
дився 1888 р. у с. Городище заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Дальнє Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Арте-
ма. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 27 грудня 1937 р. за к.-р. фашистську 
агітацію та за шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

витов оïанас андрійович народився 
1902 р. на хут. Ново-Кардаїльський області 
війська Донського. Росіянин, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1927—1930 рр. 
член компартії Чехословаччини. проживав 
у Харкові. Начальник цеху майстерні Харків-
ського комунгоспу. заарештований 21 лютого 
1938 р. як агент чеської розвідки [та] на-
лежність до к.-р. білогвардійського підпілля 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 жовт-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 березня 1959 р.

витУкевиЧ Роман іванович народився 
1893 р. у с. Александровське Лідського пов. 
віленської губ. Литовець, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Технік-будівельник Кінофототресту. заареш-
тований 26 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 15 грудня 1937 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Реабілітований 3 серпня 1990 р.

вихеРська-таРло єлизавета василів-
на народилася 1913 р. у Санкт-петербурзі. 
Росіянка, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживала в сел. високий 
Харківського р-ну Харківської обл. Студентка 
Харківського хімічного інституту. заарешто-
вана 10 листопада 1937 р. як дружина зрадни-
ка батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент віддана 
під гласний нагляд органів НКвС за місцем 
проживання. звільнена з-під варти 9 липня 
1938 р. На 1989 р. проживала в Харкові. Ре-
абілітована 31 жовтня 1989 р.
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вихнін бенціон ебертович народився 
1897 р. у м. Шамове Мстиславського пов. Мо-
гильовської губ. єврей, з торговців, освіта ви-
ща, позапарт., у 1919—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Економіст Харківсько-
го коксохімічного заводу. заарештований 
20 жовтня 1937 р. як член к.-р. повстанської 
організації у Тсоавіахімі (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував в Івдель-
табі. Реабілітований 7 травня 1955 р.

виховський іван стефанович наро-
дився 1883 р. у с. заморочення заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Нове Мажарове 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 серпня 
1937 р. за антирад. настрої, к.-р. агітацію та 
розкладницьку роботу у колгоспі (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1960 р.

виховський модест іванович наро-
дився 1912 р. у с. Червоний Цвіт заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгос-
пі «Садорозсадник» Красноградського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгос-
пу. в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
17 грудня 1937 р. як член пОв та за шпи-
гунську роботу (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

виходцева марфа Павлівна, див. ТА-
ÐАСОÂА (Âèõîäцåâà) Ìàðфà Ïàâл³âíà.

виходцевський микола миколайо-
вич народився 1877 р. у м. петровськ Дагес-
танської обл. Росіянин, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. У 1921, 1927, 
1931 рр. під слідством ОДпУ як колишній бі-
логвардієць. заарештований 3 травня 1938 р. 
як член к.-р. білогвардійської бойової орга-
нізації (статті 542, 549, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

вихоР тадеóш осиïович народився 
1886 р. у м. бохня Австро-Угорської імперії. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. барвінкове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. помічник меха-
ніка комбінату «Союзмука». заарештований 
14 лютого 1938 р. як член антирад. організації 
та за антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти на 
підписку про невиїзд.

вихРенко Петро аврамович народив-
ся 1912 р. у с. василівка Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Глобине 
Глобинського р-ну Харківської обл. Робітник 
відгодовчого пункту Глобинського цукроза-
воду. У 1931 р. висланий до Уральської обл. 
У 1933 р. за втечу з місця вислання засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі, у 1934 р. 
з-під варти звільнений. заарештований 16 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 25 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
29 червня 1989 р.

виШемиРський Павло Павлович на-
родився 1868 р. у с. Улянівка Сумського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у с. Новопокровка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. без певних занять, у ми-
нулому священик. заарештований 12 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

виШиваний (костик) Григорій воло-
димирович народився 1892 р. у с. Мозолівка 
підгаєцького пов. провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер громадського харчування Ленін-
ського р-ну. заарештований 30 травня 1938 р. 
як член антирад. української націоналістичної 
організації (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 15 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

виШинська марцеліна Францівна на-
родилася 1894 р. у Києві. полька, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. прожива-
ла в с. покотилівка Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Учителька балету Харківської 
СШ № 126. У 1929 р. під арештом у Києві. 
заареш тована 21 січня 1938 р. за розвідуваль-



369Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

ну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і Київ-
ським облсудом 14 червня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджена на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. Ре-
абілітована 21 червня 1993 р.

виШинська Павлина михайлівна на-
родилася 1895 р. і проживала в Києві. Укра-
їнка, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
Домогосподарка. заарештована 25 жовтня 
1937 р. як дружина члена антирад. теро-
ристичної організації та співучасниця його 
злочинів (статті 5410, 5412 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
27 грудня 1937 р. як член сім’ї зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Картабі. 
Реабілітована 6 вересня 1989 р.

виШинський вікентій миколайович 
народився 1888 р. у м. Красностав Красностав-
ського пов. Люблінської губ. поляк, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Рахівник Куп’янського цукрового заво-
ду. заарештований 23 грудня 1937 р. як член 
к.-р. польської націоналістичної організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1958 р.

виШинський Герон йосифович на-
родився 1917 р. у с. Голиш Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., член вЛКСМ. проживав 
у с. Колонтаїв Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «п’ятирічку за 
чотири роки». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 30 грудня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію та к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

виШинський Петро Петрович наро-
дився 1891 р. у с. Городище заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Комунарка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. політвідділу. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 16 грудня 1937 р. за антидержавну та 
к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 

СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 листопада 1959 р.

виШинський Рафаїл йосифович на-
родився 1903 р. у с. забара Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Колонтаїв Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «п’ятирічка в 4 ро-
ки». У 1934 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 30 грудня 1937 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 грудня 1961 р.

виШинський станіслав мар’янович 
народився 1903 р. у с. великі Низгурці бер-
дичівського пов. Київської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Майстер ІпРзу. заарештований 13 січня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської дивер-
сійної організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 вересня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 12 вересня 
1938 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 29 червня 1962 р.

виШинський теофіл йосифович 
народився 1901 р. у с. забара волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Колонтаїв Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«п’ятирічка в 4 роки». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

виШинський Франц йосифович наро-
дився 1909 р. у с. забаро-Давидівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Ко-
лонтаїв Краснокутського р-ну Харківської 
обл. продавець Колонтаївського сільспожив-
товариства. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 21 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 16 листопада 1937 р. 
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(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 22 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований [у лютому] 1989 р.

виШневецька-левЧУк Ріва марків-
на народилася 1911 р. у с. Новоукраїнка Одесь-
кого пов. Херсонської губ. єврейка, з робіт-
ників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
член вЛКСМ з 1925 р. проживала в Харкові. 
Студентка 2-го Харківського медичного ін-
ституту. заарештована 1 жовтня 1937 р. як 
член сім’ї зрадника батьківщини і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 26 бе-
резня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбувала у Краснояр-
ському краї. Реабілітована 20 вересня 1957 р.

виШневська Зінаїда вікторівна на-
родилася 1914 р. у с. великі бики Курської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Касир пе-
рукарні. заарештована 6 жовтня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в північуралтабі. після звільнення 
з-під варти проживала у м. Охтирка Сумської 
обл. Реабілітована 6 травня 1958 р.

виШневська Розалія борисівна наро-
дилася 1900 р. у Києві. єврейка, з куста-
рів, освіта початкова, у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). проживала в Харкові. Експедитор 
Держбанку. заарештована 27 серпня 1937 р. 
як дружина члена троцькістської терорис-
тичної організації (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
2 жовт ня 1937 р. як член сім’ї зрадника бать-
ківщини позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала у Гірзалізничта-
бі, 28 серпня 1942 р. звільнена з-під варти. 
Реабілітована 24 лютого 1956 р.

виШневська юзефа Петрівна наро-
дилася 1890 р. у варшаві. полька, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживала 
в с. пісочин Харківського р-ну Харківської 
обл. Домогосподарка. заарештована 4 лютого 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної шпигун-
ської організації (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 13 березня 1989 р.

виШневський адольф Фердинандович 
народився 1888 р. у м. Газенпот Газенпот-
ського пов. Курляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Механік з ремонту друкарських 

машинок Управління півд. залізниці. зааре-
штований 26 квітня 1938 р. за шпигунство та 
зв’язки з закордоном (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 29 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5410 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 20 березня 1956 р.

виШневський броніслав іванович на-
родився 1891 р. у м. Лович Ловицького пов. 
варшавської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1921 рр. член 
РКп(б), у 1930—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІзОСу. заарештований 27 серп-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (статті 546, 549 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1960 р.

виШневський василь мойсейо-
вич народився 1906 р. у с. попелівка він-
ницького пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Чорнороб радгоспу Куп’янського агро-
індустріального технікуму. [Судовою трійкою 
при колегії ДпУ УСРР] 1934 р. за ст. 5617 КК 
УСРР покараний на 3 роки позбавлення волі. 
заарештований 4 лютого 1938 р. за к.-р. націо-
налістичну діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1963 р.

виШневський володимир іванович 
народився 1880 р. у с. бухни Сквирського пов. 
Київської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. Священик цвинтарної 
церкви. заарештований 1 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію та за шпигунство (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 листопада 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

виШневський Григорій васильович 
народився 1896 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. Робітник Харенерго. заарештований 
18 квітня 1938 р. за шпигунство та за дивер-
сійну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 19 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.
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виШневський іван Григорович наро-
дився 1886 р. у с. Озеряни Овруцького пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., до 1923 р. член РКп(б). прожи-
вав у с. Козіївка Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя жовтня. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований  
30 грудня 1937 р. як член к.-р. польської націо-
налістичної організації пОв (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 вересня 1960 р.

виШневський іван казимирович на-
родився 1890 р. у варшаві. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. покотилівка Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Машиніст будівельного поїзда 
ст. Мерефа півд. залізниці. заарештований 
28 квітня 1938 р. за к.-р. настрої, вихваляння 
ладу фашистської польщі (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 червня 1989 р.

виШневський йосиф іванович на-
родився 1890 р. у м. Сараєво Австро-Угор-
ської імперії. Австрієць, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Шебелинка бала-
клійського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «вільний шлях». з 14 червня 1920 р. 
під слідством Красноярської губЧК і ухвалою 
від 25 серпня 1920 р. за антирад. агітацію 
позбавлений волі в концтаборі на 2 роки. 
заарештований 11 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у концтаборі на 10 років. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 22 листо-
пада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Східтабі. Реабілітований 12 серпня 
1989 р. і 8 серпня 2003 р.

виШневський леонтій іванович наро-
дився 1909 р. у с. Красносілка житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Мона-
чинівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 17 грудня 1937 р. як член 
польської к.-р. націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січня 

1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 червня 1959 р.

виШневський людвіг іванович наро-
дився 1907 р. у с. Красносілка житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Мона-
чинівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 17 грудня 1937 р. як член 
польської к.-р. націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 червня 1959 р.

виШневський мечислав вікентійо-
вич народився 1876 р. і проживав у Харкові. 
поляк, з кустарів, освіта неповна середня, 
позапарт. бухгалтер Харківської книжкової 
фабрики ім. петровського. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 3 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

виШневський свиридон Гаврилович 
народився 1907 р. у с. просіка Новоград- 
волинського пов. волинської губ. Українець,  
із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Роляківка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоне поле». У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 6 лю-
того 1938 р. за к.-р. діяльність та за шпи-
гунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 16 червня 1961 р.

виШневський станіслав валер’янович 
народився 1877 р. у с. Мальованка заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. велика 
Андріївка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «за соціалізм». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 5 серп-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1963 р.
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виШневський стефан антонович на-
родився 1899 р. на хут. буда Ковалівська жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Моначинівка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 16 грудня 
1937 р. як член польської к.-р. націоналістич-
ної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

виШневський тарас Гаврилович на-
родився 1878 р. у м. Умань Уманського пов. 
Київської губ. Українець, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Еко-
номіст Управління півд. залізниці. заарешто-
ваний 15 червня 1938 р. за антирад. українську 
націоналістичну агітацію та участь у шкід-
ницькій організації (ст. 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 7 січня 
1939 р. справу закрито (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 9 січня 1939 р.

виШнеРУк мартин йосифович, див. 
Â²ШНЯÐÓÊ (Âèшíåðóê) Ìàðòèí Йîñèфîâèч.

виШняк василь Петрович народився 
1899 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 паровозного депо ст. Куп’янськ-
вузл. північно-Донецької залізниці. позбав-
лений виборчих прав. Ухвалою судової трійки 
ДпУ у 1929 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) позбавлений волі на 3 роки. за-
арештований 16 грудня 1937 р. за підривну 
роботу та к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 31 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 29 січня 
1938 р. у [м. Сталіне Сталінської обл. ]. Реабі-
літований 31 серпня 1989 р.

виШняков кóзьма Пилиïович народив-
ся 1900 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Глазунівка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. бригадир 
тваринників колгоспу ім. Калініна. У 1920 р. за 
участь у загоні політбандита Гурова майно кон-
фісковане. заарештований 4 березня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 вересня 1960 р.

виШняков Петро іванович народився 
1870 р. у с. Константинове Суздальського пов. 
владимирської губ. Росіянин, із священно-
служителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Священик Казанської церкви. за-
арештований 27 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання духівництва та антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 5 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 грудня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 травня 1962 р.

виШняков Федір стеïанович народив-
ся 1902 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Глазунівка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний жовтень». У 1932 р. за к.-р. 
діяльність засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ. заарештований 15 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 25 грудня 1964 р.

віденьов (веденьов) яків іванович, 
див. ÂЕДЕНЬОÂ (Â³äåíüîâ) Яê³â ²âàíîâèч.

вільменко матвій андрійович, див. 
ÂЕЛЬÌЕНÊО (Â³лüìåíêî) Ìàòâ³й Аíäð³йîâèч.

віЗе Генріх Гóставович народився 1893 р. 
у с. боголюбівка Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Коханівка Кеги-
чівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. будьонного. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність та за к.-р. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

віЗе Роман Гóставович народився 1901 р. 
у с. Стара вікторівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Ленінка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «вільне життя». заарештований 
5 лютого 1938 р. за к.-р. та шпигунську діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 жовтня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбував в Усольтабі. На 1958 р. про-
живав у с. булатово Чердинського р-ну Моло-
товської обл. Реабілітований 15 серпня 1958 р.

віЗнеР едóард Фердинандович народив-
ся 1911 р. на хут. Рисовата заславського пов. 
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волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. безмятежне 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Карла Маркса в с. Миропілля. 
У 1931 р. розкуркулений. У 1936 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 травня 1989 р.

віЗУль арвід Рейнович народився 1896 р. 
у с. великі Луки Островського пов. псков-
ської губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1931 р. проживав у Харкові. 
завідувач їдальні заводу «Світло шахтаря». за-
арештований 6 січня 1938 р. як член антирад. 
націоналістичної шпигунської шкідницької 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 березня 1960 р.

вікке андрій янович народився 1882 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. безробітний. заарештований 
23 грудня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної шпигунської шкідницької латвійської 
організації (статті 546, 549 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 вересня 1960 р.

віленкіна Гінда емманóїлівна народи-
лася 1896 р. у вітебській губ. єврейка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Фельдшер психоневрологіч-
ного інституту півд. залізниці. заарештована 
14 грудня 1937 р. як дружина ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент відданадана під гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживання 
на 2 роки. Реабілітована 26 жовтня 1989 р.

віленська лія-міхля менделівна на-
родилася 1901 р. у м. Сміле Роменського пов. 
полтавської губ. єврейка, з торговців-кус-
тарів, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Не працювала, за фахом стенограф. 
заарештована 14 січня 1938 р. як дружина во-
рога народу і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 лютого 1938 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-

лі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Темтабі. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 березня 1943 р. за 
високі виробничі показники та відмінну пове-
дінку в побуті термін покарання зменшено на 
2 роки, 14 січня 1944 р. з-під варти звільнена. 
У 1943—1945 рр. керівник гуртка залізнично-
го клубу. У 1945—1948 р. проживала в Києві, 
стенографістка Мінпромбудматеріалів, ви-
слана з міста за розпорядженням Головного 
управління міліції як раніше засуджена. На 
1956 р. проживала в м. воронеж. Реабілітова-
на 3 листопада 1956 р.

вілінський Фелікс антонович наро-
дився 1896 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав на хут. Купин вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова, коваль. У 1931 р. під слідством 
за к.-р. діяльність. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 23 листопада 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 21 серпня 1989 р.

віліШинський леонгард едóардович 
народився 1898 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Латвієць, із службовців, освіта неповна 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Елек-
тромонтер транспортної контори Хардерж-
нархарчу. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1989 р.

віллімсон іван іванович народився 
1879 р. у с. Цинтенгоф перновського пов. 
Ліфляндської губ. Естонець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник фінансового відділу заводу 
«Серп і молот». заарештований 14 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 15 листопада 1957 р.

вілль тамара адольфівна народилася 
1909 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. Українка, із службовців, освіта вища, поза-
парт., у 1925—1937 рр. член вЛКСМ. прожи-
вала в Харкові. завідувач навчальної частини 
школи піонервожатих Харківського міськкому 
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ЛКСМУ. заарештована 5 вересня 1937 р. як 
дружина члена антирад. організації і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 лю-
того 1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 5 років, а ухва-
лою від 5 жовтня 1939 р. ув’язнення у вТТ 
замінено висланням до Казахстану на 5 років. 
На засланні перебувала в м. павлодар павло-
дарскої обл. Реабілітована 14 червня 1957 р.

віль Генріх кіндратович народився 1883 р. 
у с. Шендаль Таврійської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Сах-
новщинському р-ні Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Р. Люксембург. заарештований 
21 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

вільЧевський олександр олександро-
вич народився 1895 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ХЕТ-
зу. заарештований 18 січня 1938 р. за шпи-
гунську та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 14 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 березня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
22 листопада 1957 р.

вільЧинський віктор олександрович 
народився 1888 р. у м. Тешен Герцогства 
верхня та Нижня Силезія Австро-Угорської 
імперії. Німець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Агент авторемонтних 
майстерень Союзрадгосптрансу на ст. бір-
ки півд. залізниці. заарештований 20 січня 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

вільЧинський михайло лóк’янович 
народився 1900 р. у с. Ігнатовичі Летичів-
ського пов. подільської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1932 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Майстер 
125-ї військової будівельної дільниці. заареш-
тований 5 вересня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 22 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
8 серпня 1989 р.

вільЧинський Роман Зенонович наро-
дився 1876 р. у с. Травники Люблінської губ. 

поляк, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер південної кон-
тори Союзтрансбуду. заарештований 13 серп-
ня 1937 р. за розвідувальну та антирад. діяль-
ність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та 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 25 червня 1957 р.

вільЧинський яків євстафійович на-
родився 1908 р. у с. п’ятикорів володимир-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1934 р. 
член вКп(б). проживав у Лозівському р-ні 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
прапор». заарештований 22 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. шпигунської диверсійної організа-
ції (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 26 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

вінГловський Фелікс Францович, 
див. ÂЕНГЛОÂСЬÊИЙ (Â³íглîâñüêèй) Фåл³êñ 
Фðàíцîâèч.

віневська (веневська) Ганна леонтіїв-
на народилася 1900 р. у сел. Дружківка бах-
мутського пов. Катеринославської губ. Росі-
янка, із селян, письмен., позапарт. прожива-
ла у Харкові. Домогосподарка. заарештована 
20 листопада 1937 р. як дружина ворога на-
роду і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
5 років. Реабілітована 19 березня 1957 р.

вінецький лев омелянович народився 
1910 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Інженер Інституту хімії. заарештований 
22 лютого 1938 р. за шпигунську, диверсійну 
і терористичну діяльність (статті 546, 548, 
549 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
ХвО 19 листопада 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

вінк (вінке) леонард (леонгард) ми-
хайлович народився 1909 р. у кол. Людвиків-
ка житомирського пов. волинської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. На 
1932 р. проживав у кол. Людвиківка пулин-
ського р-ну. заарештований 9 лютого 1932 р. 
за ст. 5410 КК УСРР і ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 17 грудня 
1932 р. висланий на 3 роки до північно-
го краю. звільнений з-під варти у 1934 р. 
проживав у м. житомир, візник. У лютому 
1938 р. приїхав до Харківської обл. прожи-
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вав на хут. верхньо-водяне близнюківського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб елеватора на 
ст. Самійлівка півд. залізниці. заарештований 
19 лютого 1938 р. як член к.-р. німецької на-
ціоналістичної організації та за к.-р. агітацію 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 липня 1960 р. і 1989 р.

вінклеР марія сергіївна народилася 
1905 р. у Києві. Росіянка, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживала в Харкові. Економіст 
Харківського облплану. заарештована 4 жовт-
ня 1937 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Сибтабі, північсхідтабі. померла 
19 квітня 1985 р. у м. брянськ брянської обл. 
Реабілітована 5 жовтня 1956 р.

вінников андрій омелянович народив-
ся 1884 р. у с. Неданна Рильського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1918 рр. член 
партії лівих есерів, у 1919 р. член РКп(б). про-
живав у м. Ізюм Ізюм ського пов. Харківської 
обл. пенсіонер. У 1920 р. заарештовувався 
ЧК, у 1921 р. за к.-р. діяльність висланий на 
північ. заарештований 26 листопада 1937 р. 
і за вимогою вДТв ГУДб НКвС ст. Красний 
Лиман висланий з м. Ізюм. за арештований 
7 лютого 1938 р. як член підпільної антирад. 
організації есерів (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 травня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 березня 1989 р.

вінников Павло андрійович народився 
1880 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1913—1922 рр. член пар-
тії есерів. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. продавець Чугуївського 
військторгу № 2. заарештований 11 лютого 
1938 р. як член к.-р. організації, яка ставила 
за мету повалення рад. влади шляхом зброй-
ного повстання (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

вінницький данило маркович наро-
дився 1901 р. у м. Херсон Херсонської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт. 

проживав у Харкові. завідувач бюро електри-
ків заводу № 183. заарештований 18 вересня 
1937 р. у м. Сочі УНКвС по Азово-Чорномор-
ському краю за розпорядженням УНКвС по 
Харківській обл. за зв’язки з німецькою роз-
відкою та за шкідницьку діяльність (статті 546, 
547 КК УРСР), етапований до Харківської 
в’язниці. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 16 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). На 1961 р. проживав у Харкові.

віноГРодський вацлав Петрович на-
родився 1897 р. у с. Тартак Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. будьонів-
ка вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. будьонного. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 24 листо-
пада 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
польської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

вінт едóард іванович народився 1894 р. 
у м. юр’їв юр’ївського пов. Ліфляндської 
губ. Естонець, із селян, освіта середня, поза-
парт., у 1920—1922 рр. член РКп(б). прожи-
вав у Харкові. бухгалтер Ленінської районної 
ради. заарештований 9 березня 1938 р. за роз-
відувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
29 вересня 1938 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
13 травня 1958 р.

вінтеРле Роберт Генріхович народився 
1902 р. у кол. Дорофіївка [Новоград-волин-
ського пов. волинської губ.] Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Ловейківка Шевченківського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник колгоспу ім. 2-ї п’яти-
річки. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

віРиЧ Федір семенович народився 
1882 р. у с. павлівка Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
ремонтної майстерні і господарства 3-го від-
ділення ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 19 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом  
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ХвО 14 червня 1939 р. (статті 547, 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 13 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
5 років. Термін покарання відбував в Унжтабі 
на ст. Сухобезводне Горьківської залізниці. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 22 червня 1940 р. вирок скасовано, 
справу повернено на дослідування. Справу 
закрито УДб ХОУ НКДб 24 квітня 1941 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР). На 1944 р. сторож 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
22 травня 1944 р. за допомогу німецько-фа-
шистській владі у період окупації (статті 543, 
5410 ч. 2 КК УРСР), 31 серпня 1944 р. помер 
у залізничній лікарні ст. Основа. Справу за-
крито УКДб при РМ СРСР на півд. залізниці 
10 грудня 1954 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

віРПШа віктор казимирович народився 
1884 р. у м. вільно віленської губ. поляк, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Харенерго. заарештований 
6 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

віРЧенко кирило Федорович народився 
1885 р. на хут. Михайлівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ми-
хайлівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «перемога». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 12 лютого 1938 р. 
як член к.-р. української націоналістичної 
пов станської організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 листопада 1958 р.

вісаРіонова Зінаїда михайлівна наро-
дилася 1903 р. у Києві. Українка, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Друкарка штабу ХвО. заарешто-
вана 8 жовтня 1937 р. як дружина учасника 
військово-фашистської змови (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Реабілітова-
на 17 липня 1956 р.

вісневський Роман йосифович наро-
дився 1897 р. у варшаві. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., до 1926 р. член 
вКп(б). проживав у м. вовчанськ вовчан-
ського р-ну Харківської обл. завідувач бібліо-

теки радгоспу «профінтерн». заарештований 
17 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР 
та прокурора СРСР від 14 жовтня 1937 р. 
позбавлений волі у концтаборі на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

віснієвський броніслав олександро-
вич народився 1879 р. у с. Конописки Чен-
стоховського пов. петроковської губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Люботин Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Старший кондуктор приміських 
поїздів кондукторського резерву ст. Люботин 
півд. залізниці. заарештований 21 серпня 
1937 р. за шпигунство та за антирад. агітацію 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 21 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. Реабілітований 25 серпня 1994 р.

вісталеР Франц іванович народився 
1892 р. у с. полубожок Королівства Угорщи-
на Австро-Угорської імперії. Німець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. близнюки близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Комсомолець», 
чоботар. заарештований 1 березня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за шпигунство на 
користь однієї з капіталістичних держав (стат-
ті 546, 547, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 3 листопада 1961 р.

вісько едóард Петрович народився 
1886 р. у м. пінськ пінського пов. Мінської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1925—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завгосп 9-ї транспортної 
школи. заарештований 21 серпня 1937 р. за 
зв’язок з іноземним консульством та за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
16 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 1 квітня 1989 р.

віт Гóстав андрійович народився 1898 р. 
на ст. Олександрівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Терни Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Робітник 
майстерні з ремонту взуття. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. за к.-р. розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
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СРСР та прокурора СРСР 28 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 7 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 2 листопада 1963 р.

віт еміль іванович народився 1889 р. 
у с. Новоолександрівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщанка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний боєць». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 квітня 1975 р.

віталін ян бренцович, див. Â²ТОЛ²Н 
(Â³òàл³í) Яí Бðåíцîâèч.

вітенбеРГ катерина яківна народилася 
1912 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Учителька школи № 109. заарештованою не 
була, під підпискою про невиїзд з 18 квітня 
1938 р. як дружина засудженого члена антирад. 
терористичної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 червня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент пе-
редана під гласний нагляд за місцем проживан-
ня на 2 роки. Реабілітована 29 жовтня 1989 р.

вітіхновська Фріда Зельманівна наро-
дилася 1897 р. у м. Олександрія Олександрій-
ського пов. Херсонської губ. єврейка, із служ-
бовців (торговців), освіта незакінчена вища, 
позапарт., у 1917—1919 рр. член РСДРп(м). 
проживала в Харкові. бібліотекарка Харків-
ської дитячої клініки. заарештована 24 лютого 
1938 р. як член підпільної антирад. організації 
українських есерів (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 листопада 1939 р. за участь у анти-
рад. організації позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі та Актю-
бінському вТТ, звільнена з-під варти 23 квітня 
1947 р. На 1949 р. проживала в м. Олександрія 
Кіровоградської обл., домогосподарка. Ухва-
лою особливої наради при МДб СРСР від 
24 вересня 1949 р. за участь у есерівській та 
меншовицькій організаціях (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) вислана на поселення до Крас-
ноярського краю. 16 липня 1954 р. із заслання 
звільнена. Реабілітована 30 листопада 1989 р.

вітковський Гнат станіславович наро-
дився 1883 р. у с. Слижине Мінської губ. біло-

рус, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХЕМзу і ХЕТзу. за-
арештований 3 червня 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 
1938 р. (статті 546, 549 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

вітковський іван семенович народив-
ся 1869 р. у слоб. Стецьківка Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Консультант інструментального бюро заво-
ду «Серп і молот». заарештований 12 квітня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 15 листопада 1957 р.

вітковський кирило володимирович 
народився 1878 р. у слоб. Стецьківка Сум-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у Литвинівському відділенні бу-
рякорадгоспу «підсереднянський» велико-
бурлуцького р-ну Харківської обл. У 1925 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 14 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію та за шкідництво (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Горшортабі на ст. Ахпун Томської залізниці. 
Реабілітований 21 липня 1994 р.

вітковський Франц іванович наро-
дився 1859 р. в міст. Мжежино провінції Схід-
на прусія. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. пенсіонер. 
заарештований 30 вересня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 31 листо-
пада 1937 р. за недостатності матеріалів для 
притягнення до суду. звільнений з-під варти 
8 грудня 1937 р.

вітман мейєр маркович народився 
1912 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітеб-
ської губ. єврей, із службовців, освіта не-
закінчена вища, позапарт., у 1934—1937 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
Українського поліграфічного інституту. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за шпигунську 
роботу (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 20 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. 
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Розстріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 1 вересня 1989 р.

вітол Жан янович народився 1890 р. 
у Добрянському пов. Курляндської губ. Лат-
вієць, з робітників, освіта початкова, у 1912—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
заступник начальника політвідділу Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 22 жовтня 
1937 р. як член диверсійної терористичної ор-
ганізації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР), згідно 
з постановою ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
від 3 грудня 1937 р. конвойований до Москви 
у розпорядження ГУДб НКвС СРСР. військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 10 берез-
ня 1938 р. (статті 581 п. «а», 588, 5811 КК РРФСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 10 березня 1938 р. 
у Москві. Реабілітований 25 липня 1957 р.

вітол мартин янович народився 1883 р. 
у с. Ямполь Ліфляндської губ. Латвієць, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач гужтранспорту ХЕТзу. 
заарештований 3 грудня 1937 р. за розвід-
увальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 січня 1957 р.

вітол Рóдольф олександрович народив-
ся 1884 р. у с. Гайдес валкського пов. Ліф-
ляндської губ. Латвієць, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
пенсіонер. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 15 січня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 31 січня 1938 р.

вітолін (віталін) ян бренцович наро-
дився 1883 р. у м. Фрідріхштадт Фрідріх-
штадтського пов. Курляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник ХЕМзу і ХТГзу. 
заарештований 11 грудня 1937 р. за розвід-
увальну діяльність та зв’язок з к.-р. елемен-
том (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 липня 1989 р.

вітоРт костянтин костянтинович наро-
дився 1894 р. у м. вількомир вількомирського 
пов. Ковенської губ. поляк, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1919—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. бухгалтер стан-
ції швидкої допомоги Орджонікідзевського 

р-ну. заарештований 22 червня 1938 р. за к.-р. 
націоналістичну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 січня 1957 р.

вітРенко дмитро михайлович народив-
ся 1891 р. у с. борисівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ко-
мірник Головхолодопрому. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 4 листопада 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. помер 1944 р. у місцях 
ув’язнення. Реабілітований 13 червня 1958 р.

вітРенко Павло михайлович народив-
ся 1899 р. у с. борисівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник багетної фабрики ім. 19-ї річниці жовт-
ня. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
4 листопада 1937 р. як розкуркулений, за 
службу в армії петлюри, за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 5 вересня 1958 р.

вітРенко Федір тимофійович народився 
1898 р. на хут. Глинськ Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Глинськ 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
електростанції ІпРзу. заарештований 23 лю-
того 1938 р. як член польської шпигунської 
організації та за підривну роботу на виробни-
цтві (ст. 546 КК УРСР), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Красний Лиман північно-
Донецької залізниці 13 серпня 1938 р. за від-
сутності компрометуючих матеріалів.

вітРов іван вікторович народився 1893 р. 
у с. білий Колодязь вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. білий Колодязь 
вовчанського р-ну Харківської обл. Робітник 
школи. У 1929 р. розкуркулений. Ухвалою су-
дової трійки при колегії ДпУ УСРР у 1933 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) висланий до північного 
краю на 5 років. заарештований 5 вересня 
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 17 травня 1989 р.

вітРов михайло кіндратович народився 
1905 р. у с. білий Колодязь вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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вища, позапарт. проживав у Харкові. Голов-
ний інженер НДІ «Діпросталь». заарештова-
ний 24 серпня 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (статті 546, 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 15 грудня 1961 р.

вітРов михайло Парфілович (Порфирі-
йович) народився 1889 р. на хут. бузова вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав і працював у підсереднянському рад-
госпі у великобурлуцькому р-ні Харківської 
обл. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
23 грудня 1937 р. за антирад. агітацію, за по-
раженські погляди та терористичні наміри 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
14 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
7 квітня 1989 р.

вітРов Феодосій Павлович народився 
1884 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 радгоспу «білий Колодязь». 
заарештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 23 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 17 травня 1989 р.

вітт Рейнгольд оттович народився 
1908 р. у с. березівка житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Гракове Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 грудня 1937 р. за к.-р. 
фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

вітте валентин адольфович народився 
1881 р. у м. воронеж воронезької губ. Німець, 
із службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. заступник начальника фінан-
сового відділу Коксохіммонтажу. заарештова-
ний 23 лютого 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 22 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.

вітте лео Робертович народився 1890 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, з торгов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач Харківського інституту кому-
нального будівництва. заарештований 26 бе-
резня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 листопада 1958 р.

вітте Рóдольф Робертович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Німець, з тор-
говців, освіта вища, позапарт. завідувач ка-
федри іноземних мов ХДУ, доцент. заарешто-
ваний 11 квітня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 20 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 квітня 1965 р.

вітЧак станіслав Рохович народив-
ся 1892 р. у с. Кшимиїв Лодзинського пов. 
петроковської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
дмитрівка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Ілліча. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 8 лютого 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 березня 1966 р.

вітЧенко матвій володимирович наро-
дився 1889 р. у с. землянки вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. землянки 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний схід». У 1930 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. У 1931 р. 
під слідством ОДпУ за участь у «волинці». 
заарештований 5 травня 1938 р. як член к.-р. 
куркульської організації та за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 січня 1961 р.

вітЧенко микита трохимович народив-
ся 1899 р. у с. Новогригорівка верхньодніпров-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1925—
1935 рр. член вКп(б). проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. вихователь 
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дитячої колонії в с. Комарівка Ізюм ського 
р-ну Харківської обл. заарештований 15 жов-
тня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
19 січня 1938 р (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 серпня 1964 р.

віхман вóльф мойсейович народився 
1908 р. у с. великий щимель Городнянського 
пов. Чернігівської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. плановик заводу № 193. У 1926 р. за-
суджений як член молодіжної сіоністської 
організації та за к.-р. діяльність. заарештова-
ний 29 квітня 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою Харківської обл. 
20 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

віхтеР аврам юліóсович, див. ÂЕÕТЕÐ 
(Â³õòåð) Аâðàì Юл³óñîâèч.

віцентій Гóстав Готлібович народив-
ся 1896 р. у с. Горщик житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Синьківської МТС. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

віЧаУ карл андрійович народився 1880 р. 
у Курляндській губ. Латвієць, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХЕТзу. заарештований 
23 грудня 1937 р. як член к.-р. шкідницької 
організації (статті 546, 549 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 січня 1957 р.

віШняРУк (вишнерóк) мартин йоси-
фович народився 1886 р. у с. Каменка Калісь-
кої губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Сахновщина Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Сахновщинської пошти. заарештований 
5 травня 1938 р. як член к.-р. польської націо-
налістичної організації та за к.-р. діяльність 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. (статті 546, 549, КК УРСР) 

винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
29 березня 1989 р.

владЗієвський леонід антонович на-
родився 1901 р. у с. Мурафа богодухівського 
пов. Харківської губ. поляк, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Кияниця 
Хотинського р-ну Харківської обл. Головний 
бухгалтер Кияницького цукрозаводу. заареш-
тований 29 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
і прокурора СРСР від 30 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 4 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в єрцевському відділенні Каргопольтабу. після 
звільнення з-під варти працював як вільнонай-
маний на посаді головного бухгалтера табвід-
ділення № 2. Реабілітований 10 жовтня 1955 р.

владимиРов сергій володимирович 
народився 1895 р. у с. Старе Херсонської губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Товарознавець обласної 
контори Укрторгу. заарештований 6 червня 
1938 р. як член повстанської організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 15 січня 1939 р. 
зі звільненням з-під варти.

власенко іван іванович народився 
1901 р. у с. Крючки Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1925—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Інспектор ІпРзу. заарештований 
7 жовт ня 1937 р. за антирад. агітацію та підрив-
ну діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особ ливої трійки УНКвС по Донецькій обл. 
від 13 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував в Амур-
залізничтабі. Реабілітований 3 липня 1958 р.

власенко ілля дмитрович народився 
1910 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
технічної механіки ХЕТзу. заарештований 
27 лютого 1938 р. як член к.-р. есерівської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 березня 1939 р. за браком до-
казів зі звільненням з-під варти.

власенко лаврентій максимович наро-
дився 1916 р. у с. білки Сквирського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Семенівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Учитель 
Семенівської початкової школи. заарешто-
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ваний 5 серпня 1937 р. як член к.-р. шпигун-
ської організації (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 1 грудня 1959 р.

власенко леонтій хомич народився 
1893 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Шидлівська 
Слов’янського р-ну Донецької обл. Робітник 
промартілі ім. Молотова. У 1930 р. розкурку-
лений, за злісне невиконання держзобов’язань 
позбавлений волі на 1 рік. заарештований 
2 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 25 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Амуртабі. Реабілітований 
8 червня 1989 р.

власенко максим стеïанович наро-
дився 1876 р. у с. білка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Семенівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний орач». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 17 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

власенко микола васильович наро-
дився 1876 р. у с. Гулянка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. башилівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну. У 1930 р. позбав-
лений виборчих прав. У 1932 р. висланий до 
північного краю, у 1934 р. з місця заслання 
втік. У 1935 р. в адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 1 січня 1938 р. за к.-р. роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 7 серпня 1989 р.

власенко михайло іванович наро-
дився 1887 р. у с. Івани валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
селівка Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. Швейцар ХАДІ. заарештований 1 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. організації, яка 

ставила за мету повалення рад. влади (ст. 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 березня 1989 р.

власенко охрім Павлович народив-
ся 1899 р. у с. Комишувата валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Мокрянка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «переможний шлях». [Розкуркуле-
ний]. заарештований 5 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 5 квітня 1989 р.

власов іван андрійович народився 
1883 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. пі-
щанка Красноградського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 1 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Красноградським Рв НКвС 
17 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 28 червня 1939 р.

власов йосиï оïанасович народився 
1869 р. у с. піщанка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. піщанка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. заарештований 
5 серпня 1937 р. за антирад. агітацію, зв’язки 
з антирад. елементом та участь у самосуді над 
бідняками у 1927 р. (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 24 березня 1989 р.

власова єлизавета олександрівна наро-
дилася 1910 р. і проживала в Харкові. Україн-
ка, із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Домогосподарка. заарештована 11 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигунство 
на користь Німеччини і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. 
вислана до Казахстану на 5 років. На засланні 
перебувала в м. Семипалатинськ Східно-Ка-
захської обл. На 1993 р. проживала в сел. Шо-
лоховське бєлокалитвинського р-ну Ростов-
ської обл. Реабілітована 31 березня 1989 р.

власовська наталія Петрівна наро-
дилася 1897 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
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Лікар-педіатр 4-го єдиного диспансеру і дитя-
чої клініки медінституту. заарештована 11 січ-
ня 1938 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 березня 1938 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбувала в Сиб-
табі, звільнена з-під варти 11 листопада 
1942 р. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 1 липня 1950 р. судимість знято. 
На 1957 р. проживала в м. Новозибків брян-
ської обл. Реабілітована 28 листопада 1958 р.

власовський яків Федорович наро-
дився 1876 р. у с. вільшана вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харківської 
обл. Конторник вовчанського приймально-
го пункту цукрового буряку. позбавлений 
виборчих прав. заарештований 18 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 липня 1989 р.

власюк мойсей семенович народився 
1908 р. у с. Милятин володимир-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
олександрівка близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «КІМ». У 1933 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 6 ве-
ресня 1937 р. за розвідувальну діяльність на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 15 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 вересня 1989 р.

внУковський броніслав миколайо-
вич народився 1894 р. у м. варшаві. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., до 
1935 р. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у м. Лубни Лубнівського р-ну Харківської 
обл. Робітник депо ст. Лубни півд. заліз-
ниці. за арештований 26 серпня 1937 р. за 
зв’язки з закордоном, шпигунську діяльність 
та спробу виїхати до польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 8 серпня 1989 р.

внУковський йосиф Павлович на-
родився 1903 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 

селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Грачівка вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 23 листо-
пада 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 16 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 12 вересня 1959 р.

вовЖенЧик карл семенович народив-
ся 1897 р. у с. Чернов петроковського пов. 
петроковської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1931 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. пекар хлібо-
пекарні зміївської міськспоживспілки. за-
арештований 19 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність та за к.-р. агітацію (статті 546, 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 лютого 1960 р.

вовк андрій михайлович народився 
1880 р. на хут. войнівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну. Харківської обл. Робітник ІпРзу. 
У 1930 р. розкуркулений, висланий за межі 
села. заарештований 7 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та ворожі настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької заліз-
ниці 11 березня 1939 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 24 листопада 1992 р.

вовк іван Григорович народився 1901 р. 
у с. Сторожове полтавського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1927—1928 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Комарівка Харківського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгос-
пу ім. 1 Травня. заарештований 17 квітня 
1938 р. як член військової петлюрівської к.-р. 
організації (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 16 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

вовк микита антонович народився 
1893 р. у с. Грушуваха Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1928—1932 рр. член 
вКп(б). проживав на хут. волвенківське пе-
трівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Куйбишева. заарештований 16 лютого 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної групи 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закри-
то петрівським Рв НКвС 11 лютого 1939 р. 
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(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під 
варти 10 березня 1939 р.

вовк микола йосиïович народив-
ся 1895 р. на хут. Голубів Яр Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Червоний 
Оскіл Ізюм ського р-ну Харківської обл. Чор-
нороб артілі Гідрозембуду. заарештований 
6 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 28 квітня 
1939 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 4 роки. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 13 серп-
ня 1939 р. вирок скасовано, справу передано 
на новий розгляд зі стадії судового слідства, 
21 вересня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. заарештований повтор-
но 21 січня 1941 р. і Харківським облсудом 
30 січня 1941 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Реабіліто-
ваний 23 жовтня 1992 р.

вовк михайло іванович народився 1908 р. 
у с. Шегині Мостиського пов. провінції Схід-
на Галичина Австро-Угорської імперії. Укра-
їнець, з робітників, освіта середня, з 1931 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. завіду-
вач балетної школи. заарештований 7 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
польщі (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

вовкодав микола Порфирович, див. 
ÂОЛÊОДАÂ (Âîâêîäàâ) Ìèêîлà Ïîðфèðîâèч.

вовЧенко семен кóзьмич народився 
1887 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ма-
шиніст депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 18 лютого 1938 р. 
за дезорганізацію на виробництві, зв’язок 
з меншовиками (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 9 червня 1938 р. за-
суджений до 4 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував в Унжентабі. Ухвалою 
верховного Суду СРСР від 27 грудня 1939 р. 
вирок лінсуду скасовано, справу закрито.

воГРивенко іван васильович народив-
ся 1896 р. у с. Андріївка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ке-
гичівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Кегичівської МТС. заарештований 
25 серпня 1937 р. за націоналістичну агіта-

цію та вихваляння фашизму (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

водЗінська броніслава Улянівна на-
родилася 1894 р. у с. Олтаже Островського 
пов. Ломжинської губ. полька, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. Ялканка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоне запоріжжя». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселена з прикор-
донної смуги. заарештована 9 вересня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та про-
курора СРСР від 20 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлена волі у концтаборі на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 листопада 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітована 27 червня 1989 р.

водЗінська ольга Петрівна народилась 
1891 р. у с. Мар’янівка житомирського пов. 
волинської губ. Українка, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала в с. Гаврилівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Шевченка. У 1933 р. за неви-
конання хлібозаготівлі позбавлена волі на 
3 роки. У 1936 р. в адміністративному порядку 
переселена з прикордонної смуги. заарешто-
вана 9 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 13 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітована 10 серпня 1989 р.

водолаЖко сергій стеïанович наро-
дився 1893 р. у с. Шандрівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Шандрівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. продавець робкоопу радгоспу «Ком-
байн». У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 7 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 травня 1989 р.

водолаЖЧенко ольга Гаврилівна на-
родилася 1888 р. у м. Севастополь Таврійської 
губ. Українка, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживала у Харкові. викладач 
ХІІТу, доцент. заарештована 2 серпня 1937 р. 
як член антирад. української націоналістичної 
повстанської організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
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СРСР від 23 листопада 1939 р. за участь в ан-
тирад. націоналістичній організації вислана 
до Казахстану на 5 років. померла 30 жовтня 
1972 р. у м. Миколаєві. Реабілітована 13 бе-
резня 1964 р.

водолаЖЧенко трохим тихонович на-
родився 1886 р. у с. Нова водолага валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач ФзУ при трамвайному тресті. 
заарештований 6 серпня 1937 р. за виступи 
проти більшовиків та к.-р. націоналістичну 
роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі, де й помер 12 серпня 1938 р. по-
становою слідчастини УНКвС по Харківській 
обл. 16 лютого 1940 р. рішення особливої 
трійки скасовано, справу закрито (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР). Реабілітований 15 квітня 1958 р.

водолаЗький анатолій стеïанович на-
родився 1904 р. у с. петропавлівка Куп’янського  
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1931 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у с. пе-
тропавлівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Інспектор-ревізор Куп’янського райзем-
відділу. заарештований 8 серпня 1937 р. за 
розпов сюдження к.-р. анекдотів і вихвалян-
ня ідей Троцького (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. (стат-
ті 547, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. помер 15 червня 1939 р. у місці 
ув’язнення. Реабілітований 15 квітня 1960 р.

водолаЗький михайло іванович наро-
дився 1914 р. у с. Хотімля вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. Служив у м. Чернігів 
Чернігівської обл. Червоноармієць 135-го арт. 
полку. заарештований 3 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом військової частини 
4434 КвО 10 лютого 1938 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. На 1957 р. проживав 
у сел. Ягідне Магаданської обл. Реабілітова-
ний 6 лютого 1957 р.

водолаЗький юхим михайлович на-
родився 1905 р. на хут. Царівський Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник Куп’янського цукрового заводу. 
У 1930 р. позбавлений виборчих прав. за-
арештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 

(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 9 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Самартабі 
у Молотовському р-ні Куйбишевської обл. 
Справу закрито слідчастиною ХОУ НКвС 
28 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 20 лютого 1940 р.

водотика свиридон корнійович наро-
дився 1892 р. у с. павлівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу. заарештований 
9 лютого 1938 р. за антирад. настрої (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 18 липня 1958 р.

водяницький андрій Пилиïович на-
родився 1899 р. у с. високопілля валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. високо-
пілля Коломацького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Дніпрельстан». У 1930 р. час-
тину майна конфісковано. У 1932 р. розкур-
кулений. заарештований 22 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

водянников іван іванович народив-
ся 1901 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ке-
руючий справами ЦК профспілки робітників 
бурякорадгоспів СРСР. заарештований 29 бе-
резня 1938 р. як білий офіцер у минулому та 
член к.-р. білогвардійської бойової організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

воєхевиЧ микола Федорович народив-
ся 1898 р. у с. богоявленське Херсонського 
пов. Херсонської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, позапарт., до 1917 р. член «поалей 
Ціон». проживав у м. вовчанськ вовчансько-
го р-ну Харківської обл. викладач педшколи. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію серед викладачів (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 18 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 15 червня 1989 р.

воЗна ірина мóсіївна народилася 1891 р. 
у м. єлисаветград єлисаветградського пов. 
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Херсонської губ. Українка, з робітників, осві-
та початкова, у 1927—1937 рр. член вКп(б). 
проживала у Харкові. Контролер Шовкозбу-
ту. заарештована 11 січня 1937 р. як дружи-
на члена антирад. терористичної організації 
й ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 березня 1938 р. як член сім’ї зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Картабі. 
Реабілітована 15 квітня 1989 р.

воЗний василь стеïанович народився 
1900 р. у с. Устрики Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської диверсійної орга-
нізації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 грудня 1959 р.

воЗний олександр дем’янович народив-
ся 1903 р. у сел. панютине павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. панютине Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Машиніст електростанції пвРз. 
заарештований 14 лютого 1938 р. як член 
антирад. правотроцькістської організації та 
за шкідницьку роботу (статті 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 19 квіт-
ня 1939 р. (статті 548 через ст. 17, 549, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у Крастабі. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 7 березня 1941 р. вирок військового 
трибуналу скасовано, справу направлено на 
новий розгляд зі стадії попереднього слід-
ства. Крайовим судом Красноярського краю 
при Крастабі 9 жовтня 1942 р. (ст. 111 КК 
РРФСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ із зарахуванням вже відбутого 
строку в термін покарання. помер 28 січня 
1956 р. Реабілітований 21 лютого 1959 р.

воЗний Федір Федорович народився 
1893 р. у м. єлисаветград єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт., до 1937 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. 2-й се-
кретар Дзержинського райкому Кп(б)У. за-
арештований 17 серпня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 31 грудня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 

Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 серпня 1994 р.

воЗнюк дмитро лóк’янович народився 
1891 р. у с. Чолівка Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. верхня Самара близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червона Самара». У 1923 р. за к.-р. 
агітацію покараний на 10 років позбавлення 
волі в концтаборі. У 1929 р. колегією ОДпУ 
за к.-р. дії висланий на Соловецькі острови. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 5 серп-
ня 1937 р. за антирад. агітацію, вихваляння 
фашистської диктатури, поширення чуток про 
загибель рад. влади (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 19 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Івдельтабі. Роз-
стріляний 30 грудня 1941 р. у Свердловській 
обл. за вироком військового трибуналу військ 
НКвС від 10 жовтня 1941 р. за антирад. 
діяльність. Реабілітований 7 червня 1989 р.

воЇнов василь Павлович народився 
1889 р. у с. благодатноє Курської губ. Росіянин, 
із священнослужителів, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Конструктор Ді-
просталі. заарештований 13 жовтня 1937 р. за 
участь в есерівському підпіллі (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 лютого 1957 р.

войналовиЧ Пилиï іванович наро-
дився 1887 р. у с. Катеринівка волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Нікольське близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 30 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 березня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 2 березня 1956 р.

войников іван Павлович народився 
1896 р. у с. Діанівка бердянського пов. Тав-
рійської губ. болгарин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач Хар-
ківського технікуму промислового транспорту. 
заарештований 11 лютого 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 546, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. (статті 5410,  
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5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 23 жовтня 1956 р.

войніцький віктор йосифович на-
родився 1902 р. у с. Куна Гайсинського пов. 
подільської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янського плодовочторгу. заарештований 
18 жовтня 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і комі сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 жовт ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 жовтня 1959 р.

войноловиЧ целестин іванович на-
родився 1894 р. у с. болярка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мокрянка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «переможний 
шлях». У адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
30 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 грудня 1963 р.

войскУн самóїл лазарович народився 
1891 р. у м. Свенцяни Свенцянського пов. 
віленської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. про-
візор аптеки № 26. заарештований 24 квітня 
1938 р. як член польської шпигунської дивер-
сійної організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1989 р.

войт семен Петрович народився 1897 р. 
у с. Красненьке Липовецького пов. Київської 
губ. Українець, із селян, освіта середня спе-
ціальна, позапарт. проживав у с. вільхуватка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. за-
відувач ветеринарної лікарні. У 1930 р. під 
слідством Дашівського Рв ДпУ за к.-р. діяль-
ність; у 1934 р. — за шкідництво. заарешто-
ваний 19 серпня 1938 р. за к.-р. і шкідницьку 
діяльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 27 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

войталь (войтель) авгóст авгóстович 
народився 1901 р. і проживав у Харкові. по-
ляк, з робітників, освіта середня, позапарт. 

Робітник Харківського велозаводу ім. петров-
ського. заарештований 7 листопада 1937 р. як 
агент німецької розвідки (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 14 грудня 1937 р. за підозрою у шпигун-
стві висланий за межі СРСР. Реабілітований 
4 травня 1989 р.

войталь Петро антонович народився 
1891 р. у м. велюнь велюнського пов. Ка-
лиської губ. поляк, з робітників, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. вахтер 2-ї 
Харківської взуттєвої фабрики. заарештова-
ний 21 серпня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

войтаШевський Григорій Петрович 
народився 1886 р. у м. Ічня борзненського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1905—
1918 р. член УСДРп. проживав у Харкові. 
працівник Харківської облдовідки. У 1921 р. 
під арештом вУЧК за к.-р. агітацію. заареш-
тований 1 серпня 1937 р. як член антирад. 
партії УСДРп, зв’язки з ворогами рад. влади 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

войтаШинський болеслав іванович 
народився 1893 р. у м. Дзялошин велюн-
ського пов. Каліської губ. поляк, із селян, 
освіта вища, у 1918—1938 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор поліклініки 
№ 9. заарештований 1 червня 1938 р. як ке-
рівник к.-р. організації пОв (статті 546, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. (статті 541 
п. «а», 542, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 20 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 січня 1958 р.

войтель авгóст авгóстович, див. ÂОЙ-
ТАЛЬ (Âîйòåлü) Аâгóñò Аâгóñòîâèч.

войтенко костянтин михайлович на-
родився 1894 р. у м. вовчанськ вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, з міщан, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Комірник мага-
зину запчастин. заарештований 5 квітня 1938 р. 
як член к.-р. правотроцькістської організації 
та за шкідництво (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
21 жовтня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
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бистого майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1957 р.

войтенко михайло Павлович наро-
дився 1912 р. у с. пулин житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ма-
сютівка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Ремонтний робітник ст. Дворічна північно-
Донецької залізниці. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 13 січня 1938 р. за к.-р. 
агітацію та приховування свого куркульського 
походження під час оформлення на роботу на 
залізницю (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
північно-Донецької залізниці у спецсправах 
14 липня 1938 р. (ст. 5410 КК УРСР) засудже-
ний до 4 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
11 травня 1995 р.

войтенко олексій Захарович народив-
ся 1893 р. у с. баранове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. баранове 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Леніна. заарештований 12 березня 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 13 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 22 листопада 1957 р.

войтенко Павло васильович наро-
дився 1902 р. у с. пересічна Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. пересіч-
на Харківського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 19 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Справу закрито УНКвС 
по Харківській обл. 13 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

войтенко Павло макарович народився 
1892 р. у с. Нижня Кринка Таганрозько-
го окр. області війська Донського. Українець, 
із селян, освіта вища, у 1915—1916 рр. член 
УСДРп, у 1921—1923 рр. член УКп, у 1923—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Інженер Харківського ливарно-механічного 
заводу. заарештований 23 лютого 1938 р. як 
член антирад. бойової організації УКп та за 
к.-р. підривну діяльність (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-

ний 21 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 23 серпня 1962 р.

войтеховиЧ (бордокова-войтехович) 
Горïина митрофанівна народилася 1902 р. 
у с. безмятежне Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українка, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживала в Харкові. Домогосподар-
ка. заарештована 11 листопада 1937 р. як дру-
жина засудженого за шпигунство на користь 
Німеччини (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент вислана до Казах-
стану на 5 років. Реабілітована 5 квітня 1989 р.

войтеховиЧ юліан іванович народив-
ся 1893 р. у с. Червонки Сокальського пов. 
Гродненської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник трес-
ту зелених насаджень. заарештований 3 серп-
ня 1937 р. за шпигунську диверсійну роботу та 
к.-р. фашистську пропаганду (статті 546, 548 
і 549 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жовт-
ня 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 27 лютого 1996 р.

войтихов михайло терентійович наро-
дився 1890 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. барвінкове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. псаломщик у церкві. У 1930 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
9 лютого 1938 р. як член повстанської орга-
нізації та за антирад. діяльність (статті 5410 
ч. 2, 5411, 5412 через ст. 7 КК УРСР) і ухва-
лою особ ливої наради при НКвС СРСР від 
29 жовтня 1939 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував в Онегта-
бі. Реабілітований 18 листопада 1989 р.

войтицька стефанія валер’янівна на-
родилась 1892 р. у варшаві варшавської губ. 
полька, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
проживала у Харкові. Кравчиня. заарештова-
на 12 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 24 верес-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 12 жовтня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітована 22 серпня 1958 р.

войткевиЧ едóард онóфрійович наро-
дився 1889 р. у м. Лібава Гробінського пов. 
Курляндської губ. поляк, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник  велозаводу. заарештований 10 лип-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
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КК УРСР) і Харківським облсудом 10 березня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки. верховним Судом УРСР 25 квіт-
ня 1939 р. вирок суду скасовано, злочин пере-
кваліфіковано за ст. 5621 КК УРСР і призначено 
покарання у вигляді 1 року позбавлення волі.

войткевиЧ іван адольфович народився 
1892 р. у м. пінськ пінського пов. Мінської 
губ. білорус, з робітників, освіта початкова, 
у 1928—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник ХЕТзу. заарештований 
21 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

войтов іван данилович народився 
1903 р. у с. Мирне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав і працював чор-
норобом у радгоспі «Червона нива» богоду-
хівського р-ну Харківської обл. У 1931 р. в ад-
міністративному порядку висланий на 3 роки. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію, зв’язки з баптистами (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 9 лютого 1968 р.

войтов семен несторович народився 
1887 р. у с. Мирне богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер-реві-
зор лінійної контори буфетів і ресторанів півд. 
залізниці. заарештований 28 жовтня 1937 р. 
за к.-р. троцькістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував в Амуртабі в табпункті 
бушуйка на ст. великий Невер Амурської 
з-ці. постановою ДТв ІУДб НКвС півд. за-
лізниці від 15 лютого 1940 р. ухвалу особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. скасовано, справу закри-
то. звільнений з-під варти 25 березня 1940 р.

войтовський володимир володи-
мирович народився 1891 р. у м. барановичі 
Новогрудського пов. Мінської губ. поляк, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач фінансового сектора Хар-
ківської обласної спеціальної хімічної спілки. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
рішення у справі відсутнє. Розстріляний 2 бе-

резня 1938 р. у Харкові за наказом заступника 
начальника ХОУ НКвС Рейхмана від 27 лю-
того 1938 р. Реабілітований 26 липня 1989 р.

войтюк андрій Павлович народився 
1900 р. у с. Судилків заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Калюжине 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 23 грудня 
1937 р. як політично неблагонадійний елемент 
і спецпереселенець, за к.-р. фашистську агіта-
цію та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1960 р.

войтюк костянтин васильович наро-
дився 1900 р. у с. Тарнов Люблінської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. пенсіонер за інвалід-
ністю. заарештований 11 березня 1938 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. як соціально не-
безпечний елемент позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у Івдель-
табі. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

войцеховський іван тимофійович 
народився 1902 р. у с. Немильня Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Циглерівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 14-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 27 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 31 липня 1989 р.

войцеховський йосиф Улянович на-
родився 1884 р. у с. Шадзюнці Трокського 
пов. віленської губ. Литовець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
спектор Харківського райфінвідділу. заареш-
тований 1 жовтня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.
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войцеховський станіслав адамович 
народився 1891 р. у с. Гервишки віленської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Кухар районної лікарні. 
заарештований 28 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 30 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 12 серпня 1989 р.

войцеховський станіслав домініко-
вич народився 1900 р. у с. погоріле Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Майстер склозаводу. заарештований 
28 березня 1938 р. за к.-р. діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 квіт-
ня 1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 жовтня 1958 р.

войцеховський юліан Францович 
народився 1894 р. у с. Севрюки Старокос-
тянтинівського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Тернова Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «паризька комуна». 
У 1936 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
23 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність та 
за к.-р. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
27 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

войцицький михайло Францович 
народився 1882 р. у м. жмеринка Літин-
ського пов. подільської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник залізничного будівництва на 
ст. Курилівка північно-Донецької залізни-
ці. в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 13 серп-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

войЧицький Франц матóшович на-
родився 1899 р. у с. Дежсове праснишського 
пов. плоцької губ. поляк, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник комуни ім. Дзержинського. зааре-
штований 10 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

войЧУк віктор оïанасович народився 
1897 р. у м. плонськ плонського пов. вар-
шавської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
бригадир артілі «Склосвітлодрук». заарешто-
ваний 16 лютого 1938 р. як агент польської 
розвідки та за шпигунську діяльність (стат-
ті 541 п. «а», 546, 547, 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 жовтня 1938 р. (статті 546, 5410 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
6 травня 1958 р.

волвенко микола Григорович наро-
дився 1903 р. у с. волвенкове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював на 
конезаводі № 124 «піонер» у Лозівському р-ні 
Харківської обл. заарештований 5 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 29 березня 1963 р.

волвенков Петро леонович народив-
ся 1891 р. у с. волвенкове зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волвен-
кове петрівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «прапор». У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 14 листопада 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 13 березня 1989 р.

волейн-місан Петро вікторович на-
родився 1896 р. у с. Рускулишки Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у с. пісочин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Інспектор 
цукрової секції Харківської обласної спожив-
спілки. заарештований 20 грудня 1937 р. як 
член антирад. націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 травня 1957 р.
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волинець михайло васильович, див. 
ÂОЛИНЦЕÂ (Âîлèíåцü) Ìèõàйлî Âàñèлüîâèч.

волинова євдокія іванівна народилася 
1892 р. у с. вище Солоне Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала в с. вище Солоне борів-
ського р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештована 11 лютого 1938 р. як член к.-р. 
групи та за к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито борівським Рв НКвС 
28 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР)

волинський микола іванович наро-
дився 1905 р. у сел. Синельникове павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, член 
вКп(б) з 1928 р. проживав у Харкові. Стар-
ший диспетчер ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 26 жовтня 1938 р. як член анти-
рад. організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці 5 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 8 березня 1939 р.

волинський олексій іванович наро-
дився 1881 р. у с. Червлене Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., колишній есер. про-
живав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель СШ. заарештований 
3 березня 1938 р. за шпигунство на користь 
іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 травня 1958 р.

волинський освальд соломонович 
народився 1887 р. у м. переяслав переяслав-
ського пов. полтавської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 23 травня 1938 р. як член під-
пільної антирад. організації та за шпигунство 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 жовт-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

волинський станіслав антонович на-
родився 1898 р. у м. Галич провінції Схід-
на Галичина Австро-Угорської імперії. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
«Серп і молот». заарештований 27 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 20 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. 

Розстріляний 27 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 березня 1958 р.

волинцев (волинець) михайло васи-
льович народився 1905 р. у с. Копище Овру-
цького пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Карайкозівка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. ворошилова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
30 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність і за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 30 вересня 1965 р.

волк Чеслав йосифович народився 
1883 р. у маєтку графа потоцького Лідського 
пов. віленської губ. білорус, соціальне по-
ходження невідоме, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Головний бухгалтер Дор-
техпостачу Управління північно-Донецької 
залізниці. заарештований 3 вересня 1937 р. як 
член к.-р. шкідницької диверсійної організа-
ції (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 3 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 грудня 1937 р. [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

волков андрій харитонович народився 
1884 р. у с. Новоіванівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Мак-
симівка вовчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Молотова. заарештований 
27 лютого 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної організації есерів (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

волков архиï Григорович народився 
1890 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. заступ-
ник начальника 4-ї вагонної дільниці ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член антирад. підривної організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і 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 29 вересня 1956 р.
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волков валентин іванович народився 
1902 р. у м. Рибінськ Рибінського пов. Ярос-
лавської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Слухач ШУКСу стріл. охорони НКШС. за-
арештований 2 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом прикордонної і внутрішньої охо-
рони УРСР по Харківській обл. 9 січня 1938р. 
засуджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
26 січня 1938 р. вирок скасовано, справу пере-
дано на новий розгляд зі стадії попереднього 
слідства. Справу закрито ДТв НКвС півд. 
залізниці 13 квітня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 14 квітня 1940 р.

волков василь тимофійович народився 
1912 р. у с. Кочегури Курської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. печеніги печенізького р-ну Хар-
ківської обл. Технік райвідділення зв’язку. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 5410, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Реабілітований 5 квітня 1957 р.

волков Герасим іванович народився 
1878 р. у м. Судогда Судогданського пов. вла-
димирської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мере-
фа Харківського р-ну Харківської обл. Май-
стер склозаводу. заарештований 28 квітня 
1938 р. як член шпигунської антирад. орга-
нізації (ст. 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 30 вересня 
1938 р. за відсутності складу злочину зі звіль-
ненням з-під варти.

волков єгор Гаврилович народив-
ся 1891 р. у с. Надеждине павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Надеждине близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. вЧК — ОДпУ. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 8 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

волков іван демидович народився 
1908 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Глазунівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу «п’ятигорськ». У 1920 р. майно 

конфісковане за участь у банді. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 
покарання відбував у табвідділенні Кульдур 
у м. Ізвєстковий, на содовому заводі в Алтай-
ському краї, в Картабі. На 1962 р. проживав 
у м. балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл., працював конюхом райпобуткомбінату. 
Реабілітований 23 вересня 1961 р.

волков іван олександрович, народився 
1897 р. у м. павловськ павловського пов. 
воронезької губ. Українець, із селян, освіта, 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Експедитор 
держмлина № 5. заарештований 12 грудня 
1937 р. як член правотроцькістської теро-
ристичної організації (статті 548, 549, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 26 березня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 27 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 23 травня 1957 р.

волков іван свиридонович, народився 
1903 р. у с. Куколівка Олександрійського 
пов. Херсонської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., член вКп(б) до 
1937 р. проживав у м. бєлгород Курської обл. 
Секретар партійного комітету депо ст. бєлго-
род півд. залізниці. заарештований 2 січня 
1938 р. як учасник антирад. правотроцькіст-
ської диверсійної терористичної організації 
та за шкідницьку діяльність (статті 587, 5811 
КК РРСФР) і для подальшого слідства ета-
пований до Харкова в розпорядження ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці. військовим три-
буналом ХвО 13 березня 1939 р. (статті 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до 15 років позбавлення волі з поражен-
ням у правах на 5 років. покарання відбував 
в Унжтабі та північсхідтабі до жовтня 1939 р. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 29 квітня 1939 р. вирок військово-
го трибуналу скасовано, справу передано на 
дослідування. Справу закрито слідчастиною 
УНКДб по Харківській обл. 22 квітня 1941 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

волков йосиï стеïанович народився 
1902 р. у с. Спасибівка єлисаветградсько-
го пов. Херсонської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кочеток Чугуївського р-ну Харківської 
обл. помічник машиніста помпової станції 
Донводовіду. У 1930 р. як син куркуля по-
збавлений виборчих прав, під арештом ор-
ганів ДпУ. заарештований 28 квітня 1938 р. 



392 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 
справу закрито Старосалтівським Рв НКвС 
19 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

волков карïо кóзьмич народився 
1871 р. на хут. благодатне богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Костянти-
нівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Сторож городу Артемівського цукрозаводу. 
У 1930 р. розкуркулений, висланий до північ-
ного краю. заарештований 7 серпня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

волков кирило михайлович народив-
ся 1883 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського заводу № 183. заарештований 
25 грудня 1937 р. за антирад. агітацію та за 
терористичні прояви (статті 548, 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

волков кóзьма дем’янович народився 
1904 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Глазунівка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу «п’ятигорськ». У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 15 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1989 р.

волков макар демидович народився 
1897 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Глазунівка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу «п’ятигорськ». У 1932 р. розкур-
кулений. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

волков микита якович народився 
1899 р. у с. вірнопілля Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. вірнопілля Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-

ник свинорадгоспу ім. петровського. зааре-
штований 6 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 29 ве-
ресня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бамта-
бі. Реабілітований 21 березня 1989 р.

волков микола васильович народився 
1915 р. у с. Куряж Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, письмен., 
позапарт. проживав у с. пересічна Харківсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 11 жовтня 1937 р. за те, що 
співав пісню нецензурного змісту, де згадува-
лося ім’я Сталіна (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 червня 1989 р.

волков микола кіндратович народився 
1902 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робіт-
ник майстерні Енергопрому. заарештований 
15 липня 1938 р. як член антирад. націона-
лістичної організації, за антирад. агітацію та 
підготовку збройного повстання (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 17 жовт-
ня 1939 р. за участь в антирад. організації 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у Крастабі. Справу за-
крито особливою нарадою при НКвС СРСР 
31 жовтня 1942 р. зі звільненням з-під варти.

волков михайло борисович народився 
1893 р. у с. внуково Михайловського пов. 
Рязанської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1919 р. проживав 
у Харкові. Уповноважений обласної конто-
ри «заготзерно». заарештований 21 липня 
1938 р. як член антирад. терористичної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
29 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

волков михайло якимович народився 
1897 р. у с. Нехолости брестського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник ХЕМ-
зу і ХТГзу. заарештований 22 червня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 червня 1989 р.

волков Петро костянтинович народив-
ся 1903 р. у с. Костянтинівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. позаштатний інструктор Дзержинської 
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райради Тсоавіахіму. заарештований 15 лис-
топада 1937 р. за участь у військово-фашист-
ській змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито Ов УДб НКвС ХвО 
10 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 18 грудня 1937 р.

волков Петро Пимонович народився 
1889 р. у с. Сучки Корчевського пов. Твер-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. південний 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
6-ї будівельної дільниці НКвС. заарешто-
ваний 3 листопада 1937 р. за агітацію проти 
політики партії та за антирад. настрої (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), а 10 грудня 1937 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Спра-
ву закрито Харківською міжрайопергрупою 
НКвС 10 січня 1938 р. (ст. 5 КпК УРСР).

волков сергій миколайович народився 
1882 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Май-
стер Харківського електротурбінного заводу. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

волкова надія василівна народилася 
1897 р. у м. Тула Тульської губ. Росіянка, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. секретар військпроекту 
[будівельно-конструкторського відділу] ХвО. 
заарештована 18 жовтня 1937 р. як дружи-
на зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 11 лютого 1938 р. позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін поакрання відбувала 
у Сегежтабі, Картабі, Каментабі НКвС. На 
1960 р. проживала в Москві. Реабілітована 
18 березня 1960 р.

волковський-Затикін дмитро іва-
нович народився 1894 р. у с. бєляковське Тю-
менського окр. Тобольської губ. Росіянин, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. пілот Харківської кон-
тори Головтурбосталі. заарештований 3 квіт-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1960 р.

волкодав (вовкодав) микола Порфиро-
вич народився 1908 р. у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Стрілочник ст. Куп’янськ-
вузл. північно-Донецької залізниці. зааре-

штований 12 січня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 28 серпня 1938 р. 
постановою вДТв ГУДб НКвС ст. Куп’янськ 
північно-Донецької залізниці порушено кло-
потання перед прокуратурою північно-До-
нецької залізниці про закриття справи і 1 ве-
ресня 1938 р. постанову затверджено викону-
вачем обов’язків прокурора півд. залізниці.

волконський олександр сергійович 
народився 1894 р. у м. Катеринослав Кате-
ринославської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1908—
1918 рр. член партії соціалістів-революціоне-
рів. проживав у Харкові. без певних занять, 
до 1936 р. помічник директора Харківського 
інституту механізації. заарештований 4 черв-
ня 1938 р. як член антирад. повстанської 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
30 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

волобУєв максим савелійович наро-
дився 1882 р. у с. Охоче зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Охоче 
Старовірівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
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.

волобУєв стеïан іларіонович наро-
дився 1909 р. у с. Охоче зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Охоче Старо-
вірівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Фрунзе. заарештований 7 вересня 
1937 р. за антирад. троцькістську агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 23 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Омтабі. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 24 серп-
ня 1949 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) висланий 
на поселення до Красноярського краю. На 
1959 р. проживав у сел. Усть-панакачет Дол-
гомостовського р-ну Красноярського краю. 
Реабілітований 16 січня 1960 р.

воловець Петро давидович народився 
1899 р. у с. Іванківці Лубнівського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. Морозівка Савин-
ського р-ну Харківської обл. Учитель. заареш-
тований 21 жовтня 1937 р. як член к.-р. пов-
станської організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
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20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 8 січня 1988 р.

воловик яків дем’янович народився 
1910 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Чепіль балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Орджонікідзе. заарештований 4 вересня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

воловиЧ белла остаïівна народилася 
1890 р. у м. Олександрія Олександрійського 
пов. Херсонської губ. єврейка, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Друкарка лекційного бюро Хар-
ківської облнарпросвіти. заарештована 24 бе-
резня 1938 р. як член антирад. терористичної 
сіоністської шпигунської організації (стат-
ті 546, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляна 10 черв-
ня 1938 р. Реабілітована 12 лютого 1957 р.

воловник адольф абрамович народив-
ся 1905 р. у м. Фрауенбург Гольдингенського 
пов. Курляндської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Аспірант Українського поліграфічного інсти-
туту. заарештований 14 жовтня 1938 р. за 
антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

воловщиков Григорій васильович на-
родився 1906 р. у м. бежецьк бежецького пов. 
Тверської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, у 1929—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. заступник голови районної 
ради Ленінського р-ну. заарештований 6 ве-
ресня 1937 р. як член антирад. троцькістської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 5 грудня 1937 р. засуджений до роз-
стрілу з конфіскацією майна. Розстріляний 
6 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
15 березня 1958 р.

володаРський олександр маркович 
народився 1895 р. у м. єлисаветград єли-
саветградського пов. Херсонської губ. єв-
рей, з кустарів (робітників), освіта неповна 

середня, позапарт., у минулому член партії 
анархістів. проживав у Харкові. завідувач 
планово-виробничого відділу котельно-меха-
нічних майстерень. Ухвалою особливої на-
ради при колегії ОДпУ від 25 липня 1924 р. 
за анархістську діяльність (ст. 61 КК УСРР) 
висланий до Сибіру на 3 роки, а ухвалою 
від 8 квітня 1927 р. позбавлений права про-
живання в Москві, Леніграді, Харкові, Києві, 
Одесі, Ростові-на-Дону, означених губерні-
ях, Україні з прикріпленням до визначеного 
місця проживання на 3 роки. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за участь в анархістському 
підпіллі та антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 грудня 1958 р.

володЧенко лаврентій Петрович наро-
дився 1896 р. у с. Ганно-Рудаївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за прихо-
вування соціального минулого та за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 4 березня 1938 р. засуджений 
на 7 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням прав на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у Сороктабі на ст. Сорокська Кіровської 
залізниці. Реабілітований 19 травня 1992 р.

володЧенко семен олексійович на-
родився 1907 р. у с. Миролюбівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Гусарівка барвінківського р-ну 
Харківської обл. Робітник промартілі «Над-
робуд». У 1928 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
25 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в південтабі 
у м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР та 
північзалізничтабі у сел. Княжпогост Усть-
вимського р-ну Комі АРСР. Ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 23 квітня 
1940 р. справу направлено на перегляд особли-
вій нараді при НКвС СРСР, рішення у спра-
ві відсутнє. Реабілітований 1 грудня 1989 р.

волокитін михайло Федорович наро-
дився 1915 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт., до 1935 р. член вЛКСМ. 
Служив у [Харкові]. Червоноармієць військо-
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вої частини 5010. заарештований 25 липня 
1938 р. за к.-р. троцькістську терористичну 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито Ов НКвС ХвО 11 квітня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). На 1943 р. прожи-
вав у м. Саратов Саратовської обл. Студент 
Саратовського педагогічного інституту. за-
арештований 15 лютого 1943 р. і військовим 
трибуналом військ НКвС Саратовської обл. 
22 липня 1943 р. за антирад. агітацію засу-
джений на 10 років позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 21 серпня 1957 р.

волокитін сергій Петрович народився 
1908 р. у м. єкатеринбург єкатеринбургсько-
го пов. пермської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, член вКп(б) з 1932 р. про-
живав у Харкові. виконувач обов’язків на-
чальника навчальної частини ШУКТС стріл. 
охорони НКШС. заарештований 4 листопада 
1937 р. як член к.-р. троцькістської організації 
(статті 541, п. «а», 547, 548 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 27 березня 1938 р. (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 27 березня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 19 травня 1966 р.

волос Павло кирилович народився 
1895 р. у с. Кремінна проскурівського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. березняки 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ХТз. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність на користь іно-
земної розвідки (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 10 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у концтаборі на 10 років. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 10 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Кулойтабі. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

волосовиЧ бернард іванович наро-
дився 1898 р. у с. вікторівка бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колес-
никівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 25 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та 
пораженські настрої (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 

№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

волосовська ольга Полікарïівна на-
родилася 1901 р. у м. Ростові Ростовського окр. 
області війська Донського. Росіянка, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживала у Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 1 листопа-
да 1937 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану 
на 5 років. Реабілітована 2 листопада 1956 р.

волосовський цезар йосифович на-
родився 1894 р. у Києві. поляк, з кустарів, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Інженер Харківського спиртотресту. зааре-
штований 23 вересня 1937 р. за шпигунську 
та розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 жовтня 1957 р.

волоховський василь іванович наро-
дився 1890 р. у с. путяти Мстиславського пов. 
Могильовської губ. білорус, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 13. заарештований 15 березня 1938 р. як 
член антирад. української військової націона-
лістичної терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

волоШан омелян наóмович народив-
ся 1886 р. у с. Китченківка богодухівської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Китченківка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник Ананьївського бурякорадгоспу. по-
збавлений виборчих прав. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
29 квітня 1960 р.

волоШаненко Федір Гордійович на-
родився 1898 р. у с. Олександрівка Київської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у с. пересічне Харківського 
р-ну Харківської обл. Агроном радгоспу «Ко-
мунар». У 1930—1932 рр. під слідством органів 
ДпУ як член к.-р. шкідницької організації, 
у березні 1932 р. звільнений з-під варти. 
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заарештований 18 квітня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (статті 541, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 11 березня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 11 міс. позбавлення волі, з урахуванням 
терміну попереднього ув’язнення звільнений 
з-під варти. Справу закрито верховним Судом 
УРСР 20 травня 1939 р. за касаційною скаргою.

волоШин Павло Гнатович народив-
ся 1906 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1931 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Огульці валківського 
р-ну Харківської обл. поїзний електромонтер 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 3 грудня 1937 р. за к.-р. троцькістську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 23 квітня 1938 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у волготабі в м. Рибінськ Ярославської 
обл. Ухвалою залізничної колегії верховного 
Суду СРСР від 23 грудня 1939 р. вирок лін-
суду скасовано, справу направлено на новий 
судовий розгляд в іншому складі суддів. Лін-
судом півд. залізниці 5 березня 1940 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

волоШин семен Пантелеймонович на-
родився 1878 р. у с. багата Чернещина Кос-
тянтиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, неписьмен., позапарт. без пев-
ного місця проживання. без певних занять. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. як куркуль 
та за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 7 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

волоШко Григорій андрійович наро-
дився 1898 р. у с. Мала писарівка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Мала писарівка золочівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Фрунзе. 
заарештований 22 серпня 1937 р. за к.-р. під-
ривну діяльність (ст. 547 КК УРСР), справу 
закрито УНКвС по Харківській обл. 24 січня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 25 січня 1939 р.

волоШко оïанас андрійович народив-
ся 1905 р. у с. Мала писарівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мала писарівка золочівського р-ну Хар-
ківської обл. Колишній голова колгоспу «Но-
ве життя». заарештований 22 серпня 1937 р. 
за шкідницьку роботу, знущання над кол-

госпниками та дискредитацію колгоспного 
ладу (статті 547, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 7 вересня 1937 р. (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років з конфіскацією особистого майна. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 9 вересня 
1938 р. вважався засудженим за статтями 5410 
ч. 1, 100 ч. 1, 98 ч. 2 КК УРСР на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 15 серпня 1991 р.

волощУк йосиï Павлович народився 
1901 р. у с. білка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Рижове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Комбайнер 
Гаврилівської МТС. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 1 січня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

волП’янська ольга ісаківна народи-
лася 1909 р. у м. павлоград павлоградського 
пов. Катеринославської губ. єврейка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Стенографістка тресту їдалень та 
ресторанів. заарештована 28 серпня 1937 р. 
як дружина члена антирад. терористичної 
організації (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 
1937 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Реабілітова-
на 12 травня 1956 р.

волтінь іван якович народився 1881 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Охоронець фабрики наочних при-
ладів. заарештований 6 січня 1938 р. за роз-
відувальну діяльність на користь Латвії (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1989 р.

волЧанський оïанас іванович наро-
дився 1907 р. у с. Стариця бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Стариця вов-
чанського р-ну Харківської обл. Різноробо-
чий Старицького лісництва. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 17 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
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УРСР) позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував у Амуртабі. На 
1989 р. проживав у м. вовчанськ, пенсіонер. 
Реабілітований 12 червня 1989 р.

волЧек (вольчик) єлизавета ісаївна 
народилася 1899 р. у м. брест-Литовський 
брестського пов. Гродненської губ. єврейка, 
з торговців, освіта неповна середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Секретар артілі «Кооп-
милторг». заарештована 15 листопада 1937 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР), справу за-
крито ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 квітня 1938 р.

волЧек самóїл йосиïович народився 
1888 р. у м. вітебськ вітебської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, у 1903—
1917 рр. член бунду, член вКп(б) з 1921 р. 
проживав у Харкові. Керівник міжрайонно-
го відділення Металобрухту. заарештований 
22 квітня 1938 р. як член антирад. шпигун-
сько-бундівської організації (статті 546, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 10 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

волЧенко василь данилович наро-
дився 1897 р. у стан. приморсько-Ахтарська 
Кубанської обл. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач бази контори «Головвугілля». заареш-
тований 22 червня 1938 р. як член повстан-
ської організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 1 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

вольваЧ стеïан семенович народив-
ся 1894 р. у с. Грушуваха Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Грушу-
ваха петрівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. заарештований 
7 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито петрівським 
Рв НКвС 29 липня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

вольвиЧ артем сергійович народився 
1903 р. у с. Черемушна валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
1-го Державного пивзаводу. заарештований 
21 червня 1938 р. як агент польської розвідки 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 17 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

вольман яків Шмóлевич народився 
1902 р. у м. Івангород Люблінського пов. Люб-
лінської губ. єврей, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1926—1935 рр. член вКп(б). 

проживав у Харкові. Робітник промартілі 
«Галантерейник». заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 4 травня 1989 р.

вольміР йосиф львович народився 
1888 р. у м. Горлівка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. єврей, з міщан, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач планової групи заводу 
№ 183. заарештований 24 січня 1938 р. за роз-
відувальну діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 28 жовтня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. помер 23 березня 1939 р. 
у Харківській в’язниці. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 29 квітня 1939 р. 
Реабілітований 18 вересня 1959 р.

вольний-меклеР Григорій йосифо-
вич народився 1902 р. у м. Кишинів Киши-
нівського пов. бессарабської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у 1921—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Економіст Харківської облпромспілки. за-
арештований 1 жовтня 1937 р. за провока-
торську діяльність та зв’язки з румунською 
сигуранцою (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 17 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485  
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

вольська Павлина стеïанівна народи-
лася 1900 р. у варшаві. єврейка, з кустарів, 
освіта початкова, з 1926 р. член вКп(б). 
проживала і працювала секретарем політвід-
ділу в радгоспі «п’ятигорськ» балаклійського 
р-ну Харківської обл. заарештована 8 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
3 роки. Реабілітована 13 листопада 1989 р.

вольський антон йосифович народив-
ся 1910 р. на хут. Шереметів житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кегичівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Кегичівського цегельного заводу. У 1935 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
у адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 22 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
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№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

вольський вільгельм людвігович наро-
дився 1896 р. у с. Тартак Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Сер-
добин вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «за заможне життя». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 21 лис-
топада 1937 р. як член к.-р. групи поляків та 
за антирад. діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 січня 1961 р.

вольський владислав тимофійович на-
родився 1894 р. у с. Артинськ Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Городнє 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. будьонного. У 1930 р. розкурку-
лений. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 30 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 17 вересня 1960 р.

вольський Рафаїл йосифович наро-
дився 1912 р. у с. Шереметів житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Сахнов-
щинському р-ні Харківської обл. Чорнороб 
радгоспу ім. 8-го березня. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 4 березня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 березня 1989 р.

вольський юхим васильович наро-
дився 1884 р. у м. Новогеоргіївськ Олек-
сандрійського пов. Херсонської губ. Украї-
нець, з міщан, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. завгосп школи № 44. заарешто-
ваний 18 квітня 1938 р. як український есер 
у минулому (статті 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 27 червня 1958 р.

вольтеР Герман якович народився 
1892 р. у с. Максимівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Уля-
нівка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Шлях Леніна». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. як член к.-р. фашистської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 лютого 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 27 липня 1989 р.

вольтеР Родіон якович народився 
1902 р. у с. Ясногородка Київського пов. 
Київської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. вишневий 
близнюківського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
заарештований 21 лютого 1938 р. як член 
к.-р. організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

вольФ авгóст Фердинандович народився 
1888 р. у с. Людвиківка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. піски Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. Ухвалою особливої наради при колегії 
ДпУ УСРР від 23 травня 1934 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) позбавлений 
волі на 3 роки. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 18 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований у 1995 р. і 28 липня 1989 р.

вольФ Герман вільгельмович народив-
ся 1896 р. у с. Горщик житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
будівництва на ст. Куп’янськ північно-Доне-
цької залізниці. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 червня 1959 р.
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вольФ Герман людвігович народився 
1911 р. у с. Цвітянка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Обухівка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Комінтерну. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 січня 1938 р. за шпигунську 
роботу на користь іноземних держав (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 14 жовтня 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Онегтабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

вольФ Гóстав юліóсович народився 
1890 р. у с. Горщик житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Сенькове Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Косіо-
ра. У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

вольФ едóард данилович народився 
1882 р. у кол. березівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лиман Другий Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник північно-Донецької 
залізниці. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 15 грудня 1937 р. за шпигунську 
та розкладницьку роботу (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

вольФ емманóїл іванович народився 
1897 р. у с. Сахновщина Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Краснопавлівка Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник держмлина № 10. зааре-
штований 20 січня 1938 р. як член антирад. 
німецької фашистської організації, за розвіду-
вальну роботу та антирад. агітацію (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
(ст. 5410 КК УРСР)винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 квітня 1989 р.

вольФ мойсей Григорович народився 
1911 р. і проживав у Харкові. єврей, із служ-

бовців, освіта неповна середня, позапарт. 
Нормувальник ХТз. заарештований 23 бе-
резня 1938 р. як член антирад. есерівської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 жовтня 1957 р.

вольФ оскар іванович народився 1910 р. 
у с. Арбейтсталь Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта середня, позапарт., член 
вЛКСМ з 1927 р. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 10. заарештований 14 лютого 1938 р. 
як член німецької фашистської шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 листопада 1938 р. (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 квітня 1989 р.

вольФ (вóльф) теодор Фрідріхович на-
родився 1910 р. у с. Цибулівка Тирасполь-
ського пов. Херсонської губ. Німець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у сел. близнюки близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель СШ. заарештований 
7 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та 
за шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 листопада 1938 р. (статті 547, 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

вольФГаГен володимир олександрович 
(Шевченко стеïан лаврентійович) народився 
1897 р. у с. піски Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. Служив у м. проскурів Кам’янець-
подільської обл. Начальник обозно-речового 
постачання 40-го окремого арт. дивізіону, 
технік-інтендант 1-го рангу. заарештований 
10 серпня 1938 р. як агент іноземної розвід-
ки (ст. 541 п. «б» КК УРСР). постановою Ов 
НКвС військового з’єднання 5177 від 3 січня 
1939 р. карне переслідування за ст. 541 п. «б» 
КК УРСР припинено і пред’явлено обвину-
вачення у недбалому ставленні до службових 
обов’язків (ст. 20617 п. «а» КК УРСР). Спра-
ву закрито 436-ю військовою прокуратурою 
20 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

вольФеРт Рóдольф Рóдольфович наро-
дився 1902 р. у с. Цвітянка житомирсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Колодязне 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях до соціалізму». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
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з прикордонної смуги. заарештований 5 лю-
того 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 21 лютого 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то прокуратурою Харківської обл. 26 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

вольФеРт Фрідріх Рóдольфович наро-
дився 1899 р. у с. Цвітянка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Колодязне Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. У 1935 р. в адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 20 січня 1938 р. за к.-р. фашистські 
погляди, вихваляння умов життя в гітлерів-
ській Німеччині, дискредитацію заходів партії 
та рад. уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 14 жовтня 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Онегтабі. Реабілітований 8 червня 1989 р.

вольФсон ілля леоïольдович народив-
ся 1897 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. 
Мінської губ. єврей, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник сектора збуту Харківської об-
ласної контори комітету заготівель. заареш-
тований 1 жовтня 1937 р. як член антирад. 
шкідницької організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
31 жовтня 1937 р. засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний у Харкові, дата виконання вироку невідо-
ма. Реабілітований 29 серпня 1956 р.

вольФсон семен борисович народився 
1914 р. у м. білосток білостоцького пов. Грод-
ненської губ. єврей, з робітників, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Майстер фабрики «Червона нитка». за-
арештований17 листопада 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 10 грудня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 18 грудня 1937 р.

волЧек єлизавета ісаївна, див. ÂОЛ-
ЧЕÊ (Âîлüчèê) Єлèçàâåòà ²ñà¿âíà.

вонсевиЧ йосиф мартинович наро-
дився 1884 р. у м. Серау Австро-Угорської 
імперії. поляк, з робітників, неписьмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Ковбасник фаб-
рики-кухні Харківського канатного заводу. 
заарештований 19 квітня 1938 р. як член 
польської диверсійної шпигунської організа-
ції (статті 541 п. «а», 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 

9 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
25 березня 1958 р.

вонсовиЧ нарцис Фердинандович на-
родився 1914 р. у с. Новий завод житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
ликі бучки Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Рахівник великобучківської МТС. У ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 листо-
пада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

вонсовиЧ (вансович) Петро Ферди-
нандович народився 1912 р. у с. Новий завод 
житомирського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. великі бучки Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Робітник Тавежнян-
ської МТС. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 28 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 30 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 8 серпня 1989 р.

вонсовиЧ (вансович) станіслав ка-
ліксович народився 1905 р. у с. Тартачок жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Червона зоря Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Фрунзе. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 27 листопада 1937 р. за к.-р. націоналіс-
тичну та шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 10 вересня 1960 р.

вонсовська Ганна іванівна народила-
ся 1895 р. у пермській губ. Росіянка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
19 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 31 березня 1989 р.

вонсовський людвіг станіславо-
вич народився 1885 р. у варшаві. поляк, 
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з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник механічних май-
стерень 19-го будівельного тресту. заарешто-
ваний 29 жовтня 1937 р. як член диверсійної 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

воРвУл Петро іванович народився 
1891 р. на хут. ворвули Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. вор-
вули золочівського р-ну Харківської обл. 
Охоронець Комунального ринку в Харкові. 
заарештований 4 травня 1938 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою золочівського р-ну 
5 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

воРЖек марія антонівна, див. ÂАÐЖЕÊ 
(Âîðжåê) Ìàð³ÿ Аíòîí³âíà.

воРЖиШек (воржешек) болеслав Фран-
цович народився 1901 р. у Королівстві богемія 
Австро-Угорської імперії. Чех, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1931—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Кам’яне Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Учитель школи. 
У 1933 р. під слідством органів ДпУ білорусії 
за к.-р. діяльність. заарештований 16 серпня 
1937 р. як агент польської поліції та за шпигун-
ство (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. 
(статті 546, 547 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

воРобець володимир михайлович на-
родився 1893 р. у м. Львів провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Комендант Держ-
банку. заарештований 30 вересня 1937 р. як 
член націоналістичної шпигунської органі-
зації (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 вересня 1957 р.

воРобйов Григорій Григорович наро-
дився 1885 р. у с. Грязне Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Есхар Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Начальник майстерні 
ДЕС № 2. заарештований 20 квітня 1938 р. 
за шпигунство та шкідницьку диверсійну ді-

яльність (статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 8 жовтня 1938 р. (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 4 вересня 1956 р.

воРобйов іван Федорович народився 
1902 р. у м. Кишинів бессарабської губ. Ро-
сіянин, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1931 р. проживав у Харкові. Ро-
бітник ремонтно-монтажної контори Харків-
ської міськради. заарештований 21 листопада 
1937 р. за шпигунство (ст. 546 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито військовим прокурором ХвО 
25 квітня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

воРобйов микола олександрович наро-
дився 1897 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта вища, позапарт. Головний 
інженер тепломережі. У 1930 р. за справою 
«промпартії» засуджений на 8 років позбав-
лення волі, звільнений з-під варти достроково. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
організації, шкідницьку та диверсійну роботу 
(статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 5 січня 
1938 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 6 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 жовтня 1959 р.

воРобйов михайло Григорович наро-
дився 1898 р. у с. Нижні Деревеньки Льгов-
ського пов. Курської губ. Росіянин, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., до 1936 р. 
член вКп(б). проживав у с. Нижні Дере-
веньки Льговського р-ну Курської обл. Робіт-
ник ст. Готня півд. залізниці. заарештований 
13 січня 1938 р. за антирад. агітацію та по-
шкодження портретів т.т. Леніна і Сталіна 
у 1933 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і судово-кар-
ною колегією Курського облсуду 26 вересня 
1938 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) виправданий 
за недоведеності складу злочину.

воРобйов семен Захарович народився 
1895 р. у с. Маргаритопілля Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Маргари-
топілля барвінківського р-ну Харківської обл. 
Стрілочник ст. Слов’янськ Донецької залізни-
ці. заарештований 9 лютого 1938 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 28 липня 1938 р. засуджений на 6 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

воРобйов Улян наóмович народився 
1887 р. на хут. баба Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Олександрівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
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колгоспу «Маяк». У 1929 р. розкуркулений. за-
арештований 29 жовтня 1937 р. за антирад. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від  
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 березня 1989 р.

воРобйов Федір Романович народився 
1911 р. у с. Новобогданове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новобог-
данове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Свердлова. заарештований 
9 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію серед колгосп-
ників (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої  
трійки УНКвС по Харківській обл. від 25 жовт-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений  
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у с. Межог Усть-вимського р-ну Комі 
АРСР. Реабілітований 30 червня 1989 р.

воРобйова віра сергіївна народилася 
1901 р. і проживала в Харкові. Українка, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт. по-
мічниця бухгалтера фабрики «Червоний швей-
ник». заарештована 15 січня 1938 р. як дружи-
на засудженого (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 14 квітня 1938 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Темтабі. Реабілітована 4 травня 1989 р.

воРобйова-коЗловська ніна олек-
сандрівна народилася 1903 р. у м. Одеса 
Одеського пов. Херсонської губ. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Учителька з ліквідації непись-
менності при Медкоопремонті. заарештована 
4 жовтня 1937 р. як дружина ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 2 листопада 1937 р. як член сім’ї 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбувала в Сиб-
табі. На 1964 р. проживала в м. Ленінабад Та-
джицької РСР. Реабілітована 5 серпня 1958 р.

воРовський авгóст валентинович 
(коваленко кóзьма хомич) народився 1907 р. 
у відні. поляк, з кустарів, освіта початко-
ва, позапарт. без певного міста проживання. 
без певних занять. заарештований 26 жовт-
ня 1937 р. вДТв ГУДб НКвС ст. Кремен-
чук півд. залізниці за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

воРоЖбицький володимир Францович 
народився 1892 р. у м. білосток білостоцького 
пов. Гродненської губ. Росіянин, з робітників, 

освіта початкова, позапарт., у 1932—1936 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
6 березня 1938 р. як агент іноземної розвідки, 
за шпигунство, шкідництво, антирад. агіта-
цію (статті 546, 547, 549, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

воРоЖб’янов Федір сергійович на-
родився 1911 р. у с. верх-Аллак Томської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював у радгоспі 
«Червона хвиля» великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Нарсудом будьонівського 
р-ну воронезької обл. 10 березня 1933 р. (по-
станова ЦвК і РНК СРСР «про охорону 
майна державних підприємств…» від 7 серпня 
1932 р.) засуджений на 10 років позбавлення 
волі. заарештований 14 серпня 1937 р. за 
систематичне хуліганство, побиття громадян, 
крадіжки (ст. 548 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
11 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Реабілітований 7 березня 1996 р.

воРоЖейкін борис сергійович наро-
дився 1899 р. у м. Хабаровськ приморської обл. 
Росіянин, з дворян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Експедитор Харківської 
контори Укррадгосппостачу. заарештований 
28 лютого 1938 р. як член к.-р. білогвардій-
ської організації РОвС (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 січня 1963 р.

воРоЖка Федір семенович народився 
1894 р. у с. Чепіль зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Руднєве Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Робітник Ізюм-
ського лісництва. заарештований 7 жовтня 
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 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1963 р.

воРона лаврентій васильович народив-
ся 1908 р. у с. Ганно-Рудаєве павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Ган-
но-Рудаєве близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний шлях». 
заарештований 8 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 29 квітня 1939 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.
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воРона олексій васильович народився 
1902 р. у с. Ганно-Рудаєве павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Ганно-Рудаєве близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний шлях». 
заарештований 9 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 21 квітня 1939 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі в вТТ з обмеженням 
прав на 5 років. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 17 вересня 1939 р. вирок скасова-
но, справу направлено на нове судочинство. 
Харківським облсудом 20 жовтня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

воРона Павло іванович народився 
1918 р. у с. Ганно-Рудаєве павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта середня, позапарт., до 1938 р. член 
вЛКСМ. проживав у с. Рудаєве близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Учитель почат-
кової школи. заарештований 8 лютого 1938 р. 
як член к.-р. організації та за к.-р. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 14 квітня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення 
волі з обмеженням прав на 1 рік. Харківським 
облсудом 17 вересня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

воРоний антон микитович народився 
1891 р. у с. Обухівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав і працював у Ніколь-
ському відділенні бурякорадгоспу «Федорів-
ський» великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. У 1929—1931 рр. майно неодноразово 
розпродавалося, у 1932 р. розпродане оста-
точно. заарештований 2 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Каргопольтабі 
в Коноському р-ні Архангельської обл. Реабі-
літований 20 червня 1989 р.

воРоний Захар Григорович народився 
1897 р. на хут. вороно-Харківське [Таганрозь-
кого окр.] області війська Донського. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Машиніст Куп’янського 
МТМ. У 1929 р. розкуркулений. У 1930 р. за-
суджений на 1 рік позбавлення волі та 5 років 
вислання. заарештований 16 квітня 1938 р. 
за к.-р. розвідувальну діяльність на користь 
іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 542, 5410, 5411 КК 

УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 квітня 1958 р.

воРоний Петро іванович народився 
1899 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. брига-
дирівка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу. У 1932 р. розкуркулений. 
У 1933 р. позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 14 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 3 грудня 1965 р.

воРонін михайло Федорович наро-
дився 1918 р. у с. Охоче зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник Харківського трактороремонтного 
заводу. заарештований 6 листопада 1937 р. як 
член к.-р. диверсійного терористичного угру-
повання (статті 548, 549 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

воРонін Петро ілліч народився 1892 р. 
у с. Добрянка Городнянського пов. Черні-
гівської губ. Українець, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
22 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Лозова півд. залізниці 13 грудня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

воРонін Пилиï семенович народився 
1905 р. у с. верхня Козловка Самарської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Іллічівка барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рахівник радгоспу «Іллічівка». 
заарештований 25 лютого 1938 р. за антирад. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 29 березня 1939 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

воРонкін андрій єгорович народився 
1875 р. у с. Муром бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
СШ № 83. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю. заарештований 17 серп-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. звільнений 
з-під варти достроково 31 січня 1943 р. Реабі-
літований 8 червня 1962 р.
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воРонкін олексій сергійович народився 
1883 р. у с. Молодова вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Сторож заводу 
«південмонтажбуд». У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 3 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

воРонкін Федір Павлович народився 
1897 р. на хут. Молчаново Курської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. Лук’янці Липецького р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
«Липці». У 1931 р. майно конфісковане. зааре-
штований 7 вересня 1937 р. за вороже ставлен-
ня до заходів партії та рад. влади (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у буртабі на ст. Ізвєст-
кова Амурської залізниці, де й помер 25 січ-
ня 1939 р. Реабілітований 15 червня 1989 р.

воРонков арсентій Гнатович народив-
ся 1894 р. у с. Архангелівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ар-
хангелівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. помічник машиніста водокачки роз’їзду 
Язикове. заарештований 22 березня 1938 р. 
за антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито барвінківським 
Рв НКвС 5 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

воРонков борис никанорович наро-
дився 1896 р. у м. Слов’янськ Ізюмського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач транспортним сектором конструк-
торського відділу ХТз. Ухвалою судової трійки 
при колегії ДпУ УСРР від 22 березня 1931 р. 
позбавлений волі в концтаборі на 3 роки. за 
ухвалою судової трійки при колегії ДпУ УСРР 
від 1 серпня 1931 р. звільнений з-під вар-
ти достроково з випробним терміном 6 міс.  
заарештований 15 серпня 1938 р. як член під-
ривної антирад. організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 22 листопада 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. 
Реабілітований 30 січня 1960 р.

воРонов терентій Федорович народив-
ся 1877 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «паризька комуна». У 1930 р. роз-

куркулений, висланий до північного краю. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 11 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

воРоновиЧ ізабелла омелянівна наро-
дилась 1893 р. у с. Новаки заславського пов. 
волинської губ. полька, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у с. Курулька 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 17-го з’їзду вКп(б). У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселена 
з прикордонної смуги. заарештована 3 серп-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляна 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 20 червня 1963 р.

воРонцов іван семенович народився 
1892 р. у с. завгороднє Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. завгороднє 
петрівського р-ну Харківської обл. візник ар-
тілі «Гужтранспорт» в м. Ізюм. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 7 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито петрівським Рв НКвС 3 січ-
ня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). заарешто-
ваний 23 квітня 1938 р. як член к.-р. організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 11 квітня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Харків-
ським облсудом 9 травня 1940 р. виправданий.

воРонцов михайло стеïанович на-
родився 1889 р. у м. Уржум Уржумського пов. 
в’ятської губ. Росіянин, з міщан, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. бухгал-
тер 2-го паровозного відділення ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 3 грудня 
1937 р. за посадові злочини і антирад. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 97 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 19 січня 1938 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою колегії в тран-
спортних справах верховного Суду СРСР від 
26 лютого 1938 р. вирок скасовано, справу 
передано на новий судовий розгляд. Справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. 
23 квітня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

воРонцов Петро Филимонович наро-
дився 1885 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, з міщан, освіта середня, позапарт. 
Технік-нормувальник Харпромторгу. за-
арештований 6 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію, як білий офіцер у минулому (ст. 5410 
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КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у бамтабі, Амурзалізничтабі 
в сел. Мальцево Мазановського р-ну Амур-
ської обл. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

воРонцов сергій Павлович (Черняк 
марк леонтійович) народився 1897 р. у с. Лит-
винівка Старобільського пов. Харківської губ. 
єврей, із службовців, освіта початкова, поза-
парт., у 1919—1921 рр. член РКп(б). прожи-
вав у Харкові. Інспектор відділу кадрів ХОУ 
НКвС, сержант держбезпеки. заарештований 
13 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за шпигунську діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 11 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

воРонцов Федір агафонович наро-
дився 1876 р. у с. Леб’яже зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХвРз. заарештований 14 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 квітня 1957 р.

воРонцов хома якович народився 
1899 р. у с. завгороднє Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1918 р. член партії со-
ціалістів-революціонерів. проживав у с. зав-
городнє петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний Донець». У 1931 р. 
під арештом органів ДпУ. У 1932 р. розкур-
кулений. заарештований 7 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. На 1957 р. проживав у с. зав-
городнє петрівського р-ну Харківської обл. 
Реабілітований 24 березня 1989 р.

воРонько Григорій наóмович наро-
дився 1903 р. у с. Соколів зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Соколів 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
21 жовтня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
терористичної диверсійної організації (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 27 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 серпня 1958 р.

воРонько Гóрій архиïович народився 
1884 р. у с. Голубівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт., у 1929—1932 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’ян ського р-ну. 
Харківської обл. Робітник ст. Куп’янськ пів-
нічно-Донецької залізниці. заарештований 
29 квітня 1938 р. як член правотроцькістської 
шкідницької організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР), справу закрито лінсудом північно-
Донецької залізниці 26 лютого 1939 р. (ст. 302 
КпК УРСР).

воРонько катерина антонівна народи-
лася 1899 р. у стан. Александровська [Ставро-
польської губ.]. Росіянка, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Учитель СШ № 100. заарештована 16 листо-
пада 1937 р. як дружина ворога народу (ст. 541 
п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент позбавлена 
права на проживання в 15 пунктах на 5 років. 
Реабілітована 3 квітня 1989 р.

воРонько стефан вікентійович наро-
дився 1898 р. у с. Суромщина віленської губ. 
поляк, із селян, освіта вища, член вКп(б) 
з 1924 р. проживав у Харкові. заступник на-
чальника Харківської обласної контори з по-
стачання Тсоавіахіму. заарештований 1 верес-
ня 1937 р. як член к.-р. троцькістської організа-
ції та за шпигунство (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 13 липня 1957 р.

воРонюк трохим Федорович народився 
1911 р. у варшаві. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Шофер 
Укрбудшляху. заарештований 5 травня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

воРонюк Федір Романович народився 
1889 р. у с. бележенці заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у м. Чу-
гуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. пла-
новик Чугуївського відділення військторгу. 
заарештований 4 травня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.



406 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

воРоПаєв Федір йосиïович народився 
1880 р. у с. зачугуївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Сторож магазину № 37 
Хаторгу. У 1932 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 5 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

воРоПай (євгеньєва, лівшиц) олексан-
дра автономівна народилася 1911 р. у м. біло-
пілля Сумського пов. Харківської губ. Україн-
ка, із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
27 жовтня 1937 р. як дружина ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 2 червня 1938 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Темтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 березня 1940 р. термін покарання зниже-
но до 5 років. звільнена з-під варти 26 жовтня 
1942 р. проживала в м. Хабаровськ, працювала 
в крайовій конторі Держбанку. Ухвалою особ-
ливої наради при МДб СРСР від 23 серпня 
1952 р. судимість знято. На 1957 р. проживала 
в м. Хабаровськ. Реабілітована 12 липня 1957 р.

воРотилова текля микитівна наро-
дилася 1906 р. у с. Мєхонське Шадринського 
пов. пермської губ. Росіянка, із селян, освіта 
середня, член вКп(б) з 1928 р. проживала 
в Харкові. Домогосподарка. заарештованою 
не була, під підпискою про невиїзд з 15 квіт-
ня 1938 р. як дружина репресованого (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 11 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
з анулюванням підписки про невиїзд.

воРотинцев василь васильович наро-
дився 1909 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. У 1929 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. У 1933 р. висланий до 
північного краю як куркуль. заарештований 
12 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 14 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. після 
звільнення з-під варти проживав за старою 
адресою. Реабілітований 27 вересня 1968 р.

воРотинцев оïанас васильович на-
родився 1904 р. у с. берека зміївського пов. 

Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у сел. Димитрова Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Димитрова. У 1929 р. розкуркулений.  
У 1930 р. позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 26 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 15 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у м. Сво-
бодний Хабаровського краю. На 1959 р. про-
живав у с. Таранівка зміївського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 26 лютого 1960 р.

воРотинцева наталія кіндратівна на-
родилася 1883 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. Селянка-од-
ноосібниця. У 1930 р. розкуркулена, позбавлена 
виборчих прав і вислана за межі р-ну. заарешто-
вана 25 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Олексіївським 
Рв НКвС 7 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнена з-під варти 10 січня 1939 р.

воРотний Федір андрійович народився 
1895 р. у с. Гнидівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ІпРзу.  
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
15 січня 1938 р. за к.-р. агітацію та підривну ро-
боту (статті 547, 5410 КК УРСР) і лінсудом пів-
нічно-Донецької залізниці 22 червня 1938 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 9 червня 1993 р.

воРотницький владислав михайло-
вич народився 1884 р. у с. Новоселівка Мін-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Механік Рем-
маштресту. заарештований 27 вересня 1937 р. 
за шпигунську та повстанську роботу (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 12 серпня 1989 р.

воРоШило Пилиï антонович народився 
1894 р. у с. Куньє Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Куньє Савинського р-ну 
Харківської обл. вантажник Ізюмської сиро-
винної бази на ст. Циганка. заарештований 
4 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 22 бе-
резня 1939 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.
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восканян-віленсон надія мико-
лаївна народилася 1880 р. у м. Тифліс Тиф-
ліської губ. вірменка, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Учи-
тель співів аматорського гуртка заводу «Серп 
і молот». заарештована 6 лютого 1938 р. за 
к.-р. націоналістичну шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляна 26 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітована 6 березня 1959 р.

воскобойник (воскобойников) іцько 
мордкович народився 1873 р. у м. Самгоро-
док бердичівського пов. Київської губ. єв-
рей, з торговців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 29 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію та листування з рідними у палестині 
(ст. 544 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
26 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

воскобойник кирило Гнатович на-
родився 1871 р. у с. Мурафа богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Мурафського цукрозаводу. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

воскобойников дмитро дмитрович 
народився 1898 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українець, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Інспектор 
сторожової охорони заготзерна. заарештова-
ний 15 березня 1938 р. як член боротьбистської 
націоналістичної організації (статті 548, 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 8 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

воскобойников іван леонтійович на-
родився 1896 р. у м. Лебедин Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, з торговців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Експозиціонер товариства «Облхудожник». 
заарештований 27 травня 1938 р. як член фа-
шистської терористичної групи та за антирад. 
роботу (статті 548, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 17 грудня 1938 р. (статті 542, 
548 через ст. 17, 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 

22 березня 1939 р. у Харкові. Реабілітований 
28 грудня 1957 р.

воскобойников іцько мордкович, 
див. ÂОСÊОБОЙНИÊ (Âîñêîáîйíèêîâ) ²цüêî 
Ìîðäêîâèч.

восконянц артем багдасарович на-
родився 1895 р. у м. Ахалцих Ахалцихського 
пов. Тифліської губ. вірмен, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
продавець Харківського міськхарчоторгу. за-
арештований 15 лютого 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 546, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 542, 
546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 12 червня 1956 р.

воскРесенський аркадій миколайо-
вич народився 1895 р. у м. Слонім Слонімсько-
го пов. Гродненської губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської  
обл. безробітний, за фахом статистик. заареш-
тований 22 березня 1938 р. за шпигунство на  
користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 травня 1958 р.

вощаний Федір йосиïович народив-
ся 1907 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у минулому кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. Червоний 
Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник ІпРзу. заарештований 10 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Сталінській обл. від 13 жовтня 1937 р. за к.-р. 
пропаганду позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. постановою ДТв НКвС північно-Доне-
цької залізниці від 21 грудня 1939 р. термін 
покарання знижено до фактично відбутого. 
Реабілітований 18 жовтня 1989 р.

воюцкий володимир станіславович на-
родився 1877 р. у с. байкіяд євпаторійського 
пов. Таврійської губ. Росіянин, з дворян, осві-
та середня, позапарт. проживав у сел. висо-
кий Харківського р-ну Харківської обл. Стар-
ший бухгалтер служби колії Управління півд. 
залізниці. заарештований 21 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та шпигунську діяльність 
(статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 28 лис-
топада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Картабі. звільнений з-під варти 
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у 1943 р. помер у 1947 р. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 21 лютого 1948 р. 
попередню ухвалу скасовано, справу закрито.

вРаЗовський олексій юхимович на-
родився 1867 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. борова бо-
рівського р-ну Харківської обл. Селянин-од-
ноосібник. У 1931 р. розкуркулений і позбав-
лений виборчих прав. заарештований 8 жовт-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 9 лютого 1938 р. 
засуджений на 7 років позбавлення волі у від-
далених місцевостях СРСР з обмеженням прав 
на 4 роки. Реабілітований 17 жовтня 1994 р.

вРонський Георгій іванович наро-
дився 1898 р. у с. Куриловичі Слонімсько-
го пов. Гродненської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта середня спеціальна, позапарт., 
у 1919—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Референт з кадрів Харківської обл-
промради. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну роботу на користь польщі, 
Японії і Німеччини та здійснення диверсій-
них актів на підприємствах промислової ко-
операції (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1959 р.

вРонський іван Гнатович народився 
1899 р. у варшаві. поляк, з робітників, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Чорнороб 
заводу «Серп і молот». заарештований 23 трав-
ня 1938 р. як член пОву (статті 541 п. «а», 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 лютого 1960 р.

вРУблевська аліція йосифівна народи-
лася 1909 р. у с. Ясинувата бахмутського пов. 
Катеринославської губ. полька, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Обліковець фарбувальної фабрики. за-
арештована 16 травня 1938 р. як племінниця 
засудженої, за розвідувальну діяльність на ко-
ристь польщі та антирад. агітацію (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 4 листопа-
да 1938 р. (статті 546, 5410 КК УРСР) позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. УДб УНКвС по 
Харківській обл. 10 березня 1939 р. справу на-
правило військовому прокурору ХвО на при-
пинення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнена 
з-під варти 21 березня 1939 р. Справу закрито 
військовим прокурором ХвО 20 грудня 1939 р.

вРУблевський йосиф людвігович на-
родився 1895 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нова Чер-
нещина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Косіора. У 1929 р. під 
арештом органів ДпУ. У 1930 р. нарсудом 
[Шепетівського р-ну] за опір представникам 
рад. влади засуджений на 3 роки позбавлення 
волі, виправданий. У 1932 р. розкуркулений. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
3 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 листопада 1959 р.

вРУблевський Петро Павлович наро-
дився 1898 р. у м. Могилів Могилівського пов. 
подільської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Надеждине Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «воля». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 16 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та зв’язок з родичами у польщі (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р.  
у полтаві. Реабілітований 23 грудня 1960 р.

вРУблевський станіслав йосифович 
народився 1914 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. щеняче 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Ілліча. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 19 січня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 бе-
резня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 2 листопада 1963 р.

вРУблєв євген олександрович народився 
1900 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з міщан, 
освіта середня, позапарт. водій заводу «Хар-
пластмас». заарештований 20 квітня 1938 р. як 
член к.-р. бойової білогвардійської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 
1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1958 р.

вставський володимир Петрович на-
родився 1894 р. у м. Іркутськ Іркутської губ. 
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Росіянин, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживав у сел. золочів золочівського 
р-ну Харківської обл. Секретар відділу народ-
ної освіти золочівського райвиконкому. за-
арештований 18 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

вУйтик володимир іванович народився 
1896 р. у с. Ольховиці Холмського пов. Лю-
блінської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Харко-
ві. Головний інженер тресту «Харкомтранс». 
заарештований 2 грудня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 546 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 17 жовтня 1939 р. 
за шпигунські зв’язки висланий до Казахстану 
на 5 років. На засланні перебував у м. Акмо-
лінськ Казахської РСР. У 1944 р. після звіль-
нення із заслання призваний до лав Червоної 
армії, демобілізований у 1945 р. проживав 
у м. Одеса. Реабілітований 13 травня 1958 р.

вУйцик антон якович народився 1898 р. 
і проживав у Харкові. поляк, з робітників, 
освіта середня, позапарт., до 1926 р. член 
вКп(б). Робітник заводу «Трансзв’язок». за-
арештований 29 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 4 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Кулойтабі в Архангельській обл. Реабіліто-
ваний 29 березня 1963 р.

вУльФ теодор Фрідріхович, див. ÂОЛЬФ 
(Âóлüф) Тåîäîð Фð³äð³õîâèч.

вУндеРЗе іван Гóставович народився 
1913 р. у с. Новиковка Уфимського пов. 
Уфимської губ. Німець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. Добровілля близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Учитель 
СШ. заарештований 28 лютого 1938 р. як член 
антирад. німецької націоналістичної організа-
ції (статті 547, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 листопада 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

вУндеРЗе яків Фрідріхович народився 
1894 р., місце народження невідоме. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Рижове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Чоботар артілі ім. войкова. за-
арештований 17 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
і к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 

СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 вересня 1959 р.

вУс василь семенович народився 1897 р. 
у с. Скосогорівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Скосого-
рівка богодухівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 5 квітня 
1938 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 18 липня 1958 р.

вУс сава Гордійович народився 1873 р. 
у с. Скосогорівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Скосогорівка бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Комінтерну. У 1932 р. майно кон-
фісковане. заарештований 7 квітня 1938 р. 
як член к.-р. української націоналістичної 
повстанської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

вУцетиЧ іван йосифович народився 
1892 р. у с. Липець Королівства Сербія. Хорват, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав  
у Харкові. Робітник Хардортрансвідділу. заареш-
тований 6 листопада 1937 р. за розвідувальну  
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

вШивенко іван силович народився 
1894 р. у с. Кардашівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Калинівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник пекарні свинорадгоспу 
«Кегичівка». У 1932 р. виселений за межі 
сільради. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
антирад. та антиколгоспну агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 16 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 20 червня 1989 р.

вШивенко сергій силович народив-
ся 1898 р. у с. Антонівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Григорівка Кегичівського р-ну 
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Харківської обл. Сільгоспробітник свинорад-
госпу «Кегичівка». У 1930 р. розкуркулений. 
У 1931 р. за к.-р. агітацію переселений до кур-
кульського селища на 5 років. заарештований 
7 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 20 березня 1989 р.

в’юник іван Гаврилович народився 
1898 р. у міст. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова,  член партії боротьбистів 
у минулому, у 1930—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у с. пархомівка Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Робітник пархомівсько-
го свинорадгоспу. заарештований 29 березня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

в’юник назар Григорович народився 
1884(86) р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мурафа Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Комунар». У 1931 р. розкуркулений. Нарсу-
дом Краснокутського р-ну 20 серпня 1932 р. 
(ст. 58 ч. 1 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням прав на 3 ро-
ки і висланням за межі України на 3 роки. 
У 1936 р. під слідством за втечу з місця за-
слання. заарештований 2 серпня 1937 р. за по-
ширення провокаційних чуток і розпалювання 
націоналістичної ворожнечі (ст. 5410 ч. 1 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 9 жовтня 1959 р.

в’юник наóм Павлович народився 
1885 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. Мурафа Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Учитель СШ. 
заарештований 13 лютого 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 серпня 1960 р.

в’юник стеïан андрійович народився 
1900 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мура-
фа Краснокутського р-ну Харківської обл. 

Член колгоспу «Червона зірка», рахівник. 
заарештований 30 березня 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 7 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 10 жовтня 1958 р.

в’юник стеïан Павлович народився 
1895 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. бухгалтер 
цукрового заводу. заарештований 30 березня 
1938 р. як член к.-р. куркульської повстан-
ської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 7 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

в’юник стеïан стеïанович народився 
1905 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Шарівка богодухів-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештований 25 жовтня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію, зв’язки з баптистами (ст. 5410 
КК УРСР) 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 19 жовтня 1962 р.

в’яЗемський назар йосиïович наро-
дився 1899 р. у м. Мстиславль Мстиславського 
пов. Могильовської губ. єврей, із службов-
ців, освіта початкова, у 1921—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. помічник ди-
ректора з адміністративно-господарської час-
тини машинорахувальної станції з перепису 
населення. заарештований 17 серпня 1937 р. 
як член антирад. троцькістської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 2 жовтня 
1937 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Термін пока-
рання відбував у Норільтабі, де й помер 4 груд-
ня 1942 р. Реабілітований 26 травня 1956 р.

в’яЗовський Петро миколайович на-
родився 1902 р. на хут. Київський Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. панютине Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Робітник пвРз. 
У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
18 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. 3 грудня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
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покарання відбував в байкало-Амурському 
вТТ у м. Свободний Хабаровського краю. 
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 11 лютого 
1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 13 березня 1940 р.

в’ятська олександра Пилиïівна наро-
дилася 1894 р. у с. Городище Мценського пов. 
Орловської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 20 листопада 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. як соціально небезпеч-

ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Реабілітована 20 травня 1958 р.

в’ятський костянтин Петрович наро-
дився 1889 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ме-
ханік вуглезбуту. заарештований 14 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 15 липня 1958 р.

Г

ГааГ валентин андрійович народився 
1899 р. у с. Кам’яна Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’яна 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Тельмана. заарештований 
25 грудня 1937 р. як член німецької націона-
лістичної фашистської повстанської організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 березня 1964 р.

ГааГ василь васильович народився 1884 р. 
у Німеччині. Німець, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської  
обл. пивовар Куп’янського пивзаводу. заареш-
тований 9 вересня 1937 р. як агент німецької 
розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1959 р.

ГааГ максиміліан васильович народився 
1914 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Німець, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
бази Головширвжитку. заарештований 21 квіт-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

ГааГ Пилиï андрійович народився 1902 р. 
у с. Кам’яна Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Кам’яна Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Тельмана. заарештований 25 грудня 

1937 р. за к.-р. фашистську діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГааГ Пилиï Пилиïович народився 1892 р. 
у с. Кам’яна Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Кам’яна 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. заарештований 5 лис-
топада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 7 грудня 1989 р.

Гаак йосиф карлович народився 1891 р. 
у с. Кам’янка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, з кустарів, письмен., 
позапарт. проживав у с. безпальцеве барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Роте штерн». заарештований 17 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської Німеччини, 
за антидержавну та к.-р. діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

Габінська ірина стефанівна народила-
ся 1913 р. у варшаві. полька, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Технік заводу ім. Шевченка. 
заарештована 17 листопада 1937 р. за шпигун-
ство (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 5 груд-
ня 1937 р. за недоведеності складу злочину.

Габінська олена матвіївна народила-
ся 1894 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
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із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Домогосподарка. заарештована 20 жовтня 
1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Реабілітована 30 червня 1989 р.

Габінський стефан станіславович на-
родився 1889 р. у варшаві. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник цеху заводу № 48. заарешто-
ваний 11 серпня 1937 р. за шпигунську діяль-
ність та к.-р. пропаганду (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 14 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

Габінський яків йосифович народився 
1893 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Головний інженер 
Діпрококсу. заарештований 5 серпня 1937 р. 
як член троцькістської шкідницької органі-
зації (статті 547, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 10 грудня 
1937 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1957 р.

ГабРіель альберт Францович народився 
1885 р. у с. боголюбівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Коха-
нівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. будьонного. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (статті 546, 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

Гавель Фелікс войцехович народився 
1891 р. у варшаві. поляк, з кустарів, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1925 р. проживав 
у Харкові. бракер мануфактурної бази уні-
вермагу № 1. заарештований 29 січня 1938 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
4 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

Гавенко олександр іванович народився 
1908 р. у с. борисівка Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
працівник меблевої групи Облліспромспілки. 

заарештований 28 лютого 1938 р. за к.-р. про-
паганду і зберігання зброї без належного до-
зволу (статті 5410 ч. 1, 196 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 11 травня 1939 р. (ст. 196 КК 
УРСР) засуджений на 1 рік 6 міс. позбавлення 
волі, за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР справу закрито.

Гавицький Рафаїл касïерович наро-
дився 1902 р. у с. Сульжинівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Михайлівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний маяк». заарештований 
20 січня 1935 р. Мархлевським Рв НКвС за 
агітацію проти виконання держзабов’язань та 
колгоспного ладу (ст. 5410 КК УСРР), справу за-
крито 2 квітня 1935 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
20 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1960 р.

Гавінський мар’ян карлович наро-
дився 1898 р. у с. Мухувата бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Колісниківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. петровського. У 1932 р. під арештом 
за антирад. агітацію. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 4 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію та службу в армії петлюри 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 24 вересня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 11 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 2 серпня 1989 р.

Гавоян Жан артемович народився 
1908 р. у м. Шавшет батумської обл. вірмен, із  
селян, освіта початкова, член вКп(б) з 1931 р. 
проживав у Харкові. Директор вірменського 
клубу. заарештований 6 лютого 1938 р. як 
член антирад. терористичної шпигунської ор-
ганізації (статті 542, 546, 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
21 жовтня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1958 р.

ГавРик Порфирій Григорович народився 
1881(3) р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. поденник. У 1919 р. 
під арештом за службу в білій армії. У 1930 р. 
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під слідством ДпУ УСРР за к.-р. діяльність. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (статті 5413, 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 21 березня 1989 р.

ГавРилейЧенко Григорій сидорович 
народився 1891 р. с. Соколів зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Стрілоч-
ник ст. Мерефа півд. залізниці. заарешто-
ваний 14 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 8 травня 1938 р. виправданий за недове-
деності складу злочину.

ГавРиленко володимир дмитрович на-
родився 1891 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта вища, позапарт. викладач 
ХАДІ та Харківського юридичного інституту, 
професор. заарештований 23 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1964 р.

ГавРиленко данило овксентійович на-
родився 1897 р. на хут. вершина Лебединсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Головний бухгалтер артілі «Облхудожник». 
заарештований 12 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 листопада 1937 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у північ-
залізничтабі. Реабілітований 24 січня 1958 р.

ГавРиленко юхим михайлович на-
родився 1890 р. у с. Губарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Губарівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Чор-
нороб первухинського цукрозаводу. У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 9 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 12 червня 1989 р.

ГавРилов володимир васильович наро-
дився 1905 р. у варшаві. Росіянин, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав на 
ст. безпалівка півд. залізниці. Робітник Хар-
ківтрансу. заарештований 28 вересня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської диверсійної орга-

нізації (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

ГавРилов іван кóзьмич народився 
1888 р. у с. зибкове Олександрійського пов. 
Херсонської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював у свинорадгос-
пі «Кегичівка» у Кегичівському р-ні Харків-
ської обл. У 1929 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 5 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію пораженського характе-
ру (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 серпня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 серпня 1937 р. у м. полтава, похований 
на полтавському кладовищі без позначення 
могили. Реабілітований 13 листопада 1992 р.

ГавРилов іван олексійович народив-
ся 1896 р. у с. бакланово Орловського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. заарештований 
1 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію та образливі 
вислови на адресу тов. Сталіна (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 25 березня 1989 р.

ГавРилов ілля митрофанович наро-
дився 1880 р. у с. Гракове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гракове 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 19 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 25 люто-
го 1938 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

ГавРилов Федір Феодосійович наро-
дився 1893 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Інструктор заводу № 183. заарешто-
ваний 14 квітня 1938 р. як агент німецької 
розвідки, за шпигунство, шкідництво, участь 
у диверсійній групі (статті 546, 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 березня 1959 р.

ГавРилова наталія софронівна наро-
дилась 1893 р. у с. Кричка богородчансько-
го пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українка, із священно-
служителів, освіта вища, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Геолог Харківської обласної 
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гідромеліоративної контори. заарештована 
30 вересня 1937 р. як член УвО та агент іно-
земної розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляна 15 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітована 15 лютого 1965 р.

ГавРильЧева марія олексіївна наро-
дилася 1903 р. у с. Нікуліно Тульської губ. 
Росіянка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Робітниця фаб-
рики «Кофок» № 2. заарештована 19 листо-
пада 1937 р. як дружина репресованого (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 25 березня 1938 р.

ГавРилюк василь денисович народився 
1898 р. у с. Гулянка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. башилівка близню-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Комінтерну. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у бур-
табі. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

ГавРилюк володимир васильович на-
родився 1901 р. у с. Хрещатик Герцогства бу-
ковина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта 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, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 вересня 1957 р.

ГавРилюк іван ісакович народився 
1885 р. у с. білка Радомишльського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Рижове барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «жовтнева революція». У березні 1935 р. 
як політично неблагонадійний в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 8 березня 1938 р. як 
член націоналістичної німецької організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 13 квітня 1939 р. засуджений на 1 рік 
позбавлення волі в зМУ з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

ГавРилюк іван якович народився 
1890 р. у с. Миклашів Львівського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, письмен., по-
запарт., у 1928—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у м. балаклія балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ДАРДзу № 2. заареш-
тований 10 лютого 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 жов-
тня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 липня 1960 р.

ГавРилюк лаврентій миколайович на-
родився 1903 р. у с. Гулянка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. баши-
лівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Тракторист колгоспу ім. Комінтерну. У 1931 р. 
за несплату держподатків майно конфісковане, 
засуджений на 3 роки позбавлення волі (ст. 58 
КК УСРР). У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особ ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. На 1961 р. проживав у с. бонда-
рівка Коростенського р-ну житомирської обл. 
Реабілітований 8 вересня 1961 р.

ГавРилюк Порфирій тимофійович на-
родився 1904 р. у с. Кордилівка подільської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Електромонтер 
АТС. заарештований 25 листопада 1937 р. 
як член к.-р. організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. (стат-
ті 542, 548, 549, 5410, 5411 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. [помер у місці 
ув’язнення]. Реабілітований 15 лютого 1957 р.

ГавРиШ арсентій мартинович народив-
ся 1898 р. у с. Семенівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волохів 
Яр балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. У 1926 р. під арештом 
за к.-р. діяльність. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 жовт-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 13 березня 1959 р.

ГавРиШ василь Герасимович народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. Еко-
номіст вантажної служби Управління півд. за-
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лізниці. заарештований 4 січня 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 березня 1938 р. 
(статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1957 р.

ГавРиШ іван якович народився 1885 р. 
у с. Чорбівка Кобеляцького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Мажарка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Комінтерн». заарештований 1 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
5 жовтня 1994 р.

ГавРиШ костянтин никанорович наро-
дився 1880 р. у с. Крисине богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Крисине богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Харківського дерево-
обробного заводу. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 10 лютого 1938 р. як член 
к.-р. повстанської організації (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 квітня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 13 вересня 1957 р.

ГавРиШ трохим авакóмович народився 
1910 р. у с. Семенівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1933 р. проживав у с. Се-
менівка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. завідувач ферми колгоспу ім. петров-
ського. заарештований 29 травня 1938 р. як 
член к.-р. диверсійної організації (статті 547, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 листопада 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГавРиШкевиЧ корній семенович на-
родився 1889 р. у перемишлянському пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у м. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник Лозівського ходо-
ремонтного заводу. заарештований 19 січня 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 25 вересня 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 листопада 1961 р.

ГавРон іван олександрович народив-
ся 1888 р. у м. Тарнув Келецької губ. по-

ляк, із селян, освіта початкова, позапарт., до 
1935 р. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ХпРз. заарештований 
4 вересня 1937 р. як член повстанської к.-р. 
організації та поширення провокаційних чу-
ток (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

ГавРон ольга семенівна народилася 
1892 р. у с. Яківці Харківської губ. Українка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в сел. Мерефа Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Домогосподарка. заарештована 
18 листопада 1937 р. як дружина члена к.-р. 
групи (наказ № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці у березні 1938 р. звільнена з-під варти 
26 березня 1938 р.

ГавРюШенко василь антонович наро-
дився 1896 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник заводу № 183. заарештований 15 квіт-
ня 1938 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 12 серпня 1958 р.

ГавРюШенко іван іванович народився 
1891 р. у с. Гаврилівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гаврилівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського залізничного поштамту. заареш-
тований 18 квітня 1938 р. за службу в армії 
Денікіна і к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 28 листопада 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГавРюШенко іïолит якович народив-
ся 1899 р. у с. Миколо-Комишувата Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Миколо-Комишувата Крас-
ноградського р-ну Харківської обл. бухгал-
тер колгоспу ім. Шевченка. заарештований 
3 березня 1938 р. як член к.-р. організації та 
антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1958 р.

ГавРюШенко Павло арсентійович на-
родився 1888 р. у с. вірнопілля Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
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письмен., позапарт. проживав у свинорадгос-
пі ім. петровського в Ізюмському р-ні Хар-
ківської обл. Сільгоспробітник свинорадгос-
пу. заарештований 4 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 березня 1989 р.

Гадасін давид якович народився 1885 р. 
у с. перепис Городнянського пов. Чернігів-
ської губ. єврей, соціальне походження не-
відоме, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Службовець Утильпрому. заареш-
тований 10 квітня 1938 р. як член антирад. 
терористичної сіоністської шпигунської орга-
нізації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
20 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 10 грудня 1957 р.

Гадюкін яків юхимович народився 
1905 р. у с. Андріївка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ан-
дріївка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Моторист колгоспу ім. КІМу. заарештований 
8 лютого 1938 р. як член к.-р. повстанської 
організації та за антирад. настрої (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
31 травня 1939 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Ухвалою військової колегії верховно-
го Суду СРСР від 31 січня 1940 р. термін пока-
рання знижено до 5 років з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 3 червня 1992 р.

ГадюЧка яким дмитрович народився 
1879 р. у с. Красиве зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Красиве Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Котовського. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 26 квітня 1989 р.

Гадяцька неоніла Петрівна народилася 
1900 р. у с. Довгалівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, письмен., 
позапарт. проживала в с. Довгалівка Савин-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештована 18 вересня 1937 р. як член 
релігійної секти «червонодраконівців», за не-
визнання рад. влади та відмову отримувати 
документи (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою 

особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлена волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
вана 26 червня 1989 р.

Гадяцький Павло микитович народив-
ся 1914 р. у с. Довгалівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Робітник буді-
вельної дільниці на ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 8 червня 1938 р. як член анти-
рад. шкідницької організації (статті 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 16 березня 1939 р. (статті 542, 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 12 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 11 жовтня 1939 р.

Гадяцький Петро арсентійович наро-
дився 1896 р. на [хут. водяне павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ.]. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у радгоспі ім. 17-го партз’їзду близ-
нюківського р-ну Харківської обл. заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію, роз-
крадання державної власності, зв’язок з анти-
рад. елементом (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. Реабілітований 5 липня 1989 р.

Гадяцький семен микитович наро-
дився 1908 р. у с. Довгалівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Комен-
дант бараків будівельної дільниці на ст. Ло-
зова півд. залізниці. заарештований 9 червня 
1938 р. як член антирад. шкідницької органі-
зації (статті 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 16 березня 
1939 р. (статті 542, 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 12 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років. Спра-
ву закрито військовою колегією верховного 
Суду СРСР 11 жовтня 1939 р.

Гаєвська констанція казимирівна на-
родилася 1908 р. у м. Смоленськ Смоленської 
губ. полька, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживала в сел. Есхар Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. помічник бухгалтера 
ДЕСу № 2. заарештована 26 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність на користь польщі 
(статті 546 ч. 1, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 21 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітована 19 березня 1964 р.
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Гаєвський віктор васильович наро-
дився 1889 р. у с. бутенки Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Росіянин, з міщан, освіта 
початкова, до 1935 р. член вКп(б). про-
живав у Харкові. бухгалтер-економіст заводу 
«Електроверстат». заарештований 31 березня 
1938 р. як член к.-р. підпільної білогвардій-
ської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1989 р.

Гаєвський в’ячеслав Романович на-
родився 1892 р. у варшаві. поляк, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1928—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Агент з по-
стачання механічного заводу НКвС УРСР. 
заарештований 27 вересня 1937 р. за шпи-
гунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 жовтня 1957 р.

Гаєвський Георгій тимофійович наро-
дився 1898 р. у с. Монастирське брацлавсько-
го пов. подільської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт. проживав у с. ве-
ликий бурлук великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Старший ветлікар райземвідділу 
і завідуючий райветлікарнею. заарештований 
26 вересня 1937 р. за шкідницьку вакцинацію 
коней і поширення антисемітських анекдотів 
(статті 547, 5410 ч. 2 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 17 червня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. Ре-
абілітований 6 лютого 1959 р.

Гаєвський казимир антонович наро-
дився 1871 р. у м. Рига Ліфляндської губ. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
до 1931 р. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Робітник артілі інвалідів. заарештований 
20 січня 1938 р. за к.-р. розвідувальну ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 березня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 жовтня 1964 р.

Гаєвський кóзьма назарович народився 
1899 р. у с. Огульці валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Огульці валківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Леніна. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. як петлюрі-
вець у минулому та за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 

УНКвС по Харківській обл. від 14 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амуртабі та Са-
ратовському таборі НКвС, де й помер 13 серп-
ня 1942 р. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

Гаєвський яків якович народився 
1882 р. у с. Мошківка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1927 р. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. завідувач господарського подвір’я склоза-
воду. заарештований 18 квітня 1938 р. як член 
антирад. шпигунської організації (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 жовт ня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1958 р.

ГайвоРонський Григорій андрійович 
народився 1901 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. Старший 
пожежник пожежної охорони управління 
мереж Харенерго. заарештований 26 жовтня 
1937 р. за розвідувальну та диверсійну діяль-
ність (статті 546, 549 КК УРСР) і нарсудом 
49-ї дільниці м. Харкова 14 липня 1939 р. 
(ст. 5621 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 1 рік 
9 міс. позбавлення волі із зарахуванням термі-
ну попереднього ув’язнення у строк покаран-
ня. Ухвалою кримінально-касаційної колегії 
Харківського облсуду від 7 серпня 1939 р. 
справу закрито за ст. 347 КпК УРСР.

ГайвоРонський ілля іванович наро-
дився 1895 р. у с. Тишанка бірюченського пов. 
воронезької губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лісова 
Стінка Куп’янського р-ну Харківської обл. Ра-
хівник свинорадгоспу «Лісова Стінка». У 1931 р.  
за невиконання хлібозаготівлі майно кон-
фісковане. заарештований 3 березня 1938 р. 
за к.-р. розвідувальну діяльність на користь 
іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
5410, 5411, 5417 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 липня 1999 р.

ГайвоРонський леонтій карïович 
народився 1890 р. у с. буряківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Чорнороб друкарні редакції газети 
«КШ». У 1932 р. розкуркулений, в адміністра-
тивному порядку висланий за межі області 
на 3 роки. До 1937 р. позбавлений виборчих 
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прав. заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 12 червня 1989 р.

ГайвоРонський тихін карïович на-
родився 1898 р. на хут. буряківка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кислівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник Кислівського радгоспу. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав, за к.-р. діяльність засуджений 
на 3 роки позбавлення волі. заарештований 
23 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 16 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Амуртабі 
у м. Хабаровськ Хабаровського краю. Реабілі-
тований 9 червня 1989 р.

Гайдай іван тимофійович народився 
1888 р. у с. вороб’ївка Черкаського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта не-
закінчена вища, позапарт., у 1920—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Санітар-
ний лікар спілки м’ясо-молочних радгоспів. 
заарештований 4 вересня 1937 р. як член 
боротьбистської націоналістичної терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 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 27 липня 1989 р.

Гайда станіслав олександрович народив-
ся 1913 р. у с. Чижівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. жовтне-
ве зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Ремонтний робітник ст. Кільчень півд. за-
лізниці у Новомосковському р-ні Дніпропе-
тровської обл. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 грудня 1937 р. як член 
к.-р. польської націоналістичної організації 
та за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 жовтня 1962 р.

Гайдак іван Георгійович народився 
1894 р. у м. Ковно Ковенської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Інженер Союзтранспроекту. 
заарештований 21 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. терористичної організації (ст. 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-

ківській обл. 25 грудня 1937 р. (статті 548, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 5 квітня 1957 р.

Гайдамака валентин Григорович на-
родився 1905 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із службовців, освіта незакінчена вища, 
позапарт. безробітний. заарештований 11 бе-
резня 1938 р. як керівник к.-р. шкідницької 
диверсійної групи (статті 546, 549 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гайдамака Петро митрофанович наро-
дився 1897 р. у cлоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Службо-
вець артілі «Гужовик». заарештований 17 лю-
того 1938 р. за антирад. діяльність, агітацію 
за самостійну Україну, захист прав віруючих 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 січня 1959 р.

ГайдаР Григорій олексійович народився 
1891 р. у с. Федорівка Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник Хар-
ківського заводу комбікормів. заарештований 
27 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 листопада 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 жовтня 1956 р.

ГайдаР іван олексійович народився 
1886 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Робітник 
артілі інвалідів. заарештований 28 жовтня 
1937 р. як колишній куркуль, за антирад. на-
строї та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Кіровським облсудом 25 листопа-
да 1941 р. (ст. 5810 ч. 2 КК РРФСР) засудже-
ний до розстрілу. Розстріляний 6 січня 1942 р. 
у [м. Кіров]. Реабілітований 19 жовтня 1956 р.

ГайдаР михайло єрмолайович народив-
ся 1891 р. у с. забарине Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Куцо-
Ганебне Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. бригадир Сахновщинського райдорвід-
ділу. заарештований 8 лютого 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
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облсудом 10 серпня 1939 р. засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 11 березня 1990 р.

ГайдаР трохим Феодосійович народився 
1890 р. у с. Мачухи полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., у 1913—1917 рр. член УСДРп, 
у 1918—1919 рр. член УКп, у 1921—1922 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 126. заарештований 23 лютого 1938 р. 
за партійну діяльність в УСДРп і УКп у ми-
нулому (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 19 червня 1959 р.

ГайдаРова лідія андріївна народила-
ся 1908 р. у м. Острогожськ Осрогозького 
пов. воронежської губ. Українка, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживала 
в м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Касир магазину № 48. заарештована 26 лю-
того 1938 р. за статтями 542, 5411 КК УРСР. 
Справу закрито Ізюмським Рв НКвС 11 квіт-
ня 1938 р. за недоведеності складу злочину 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

Гайдель артóр авгóстович народився 
1911 р. у кол. веселівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. верхньо-
водяне близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний колос», сто-
рож. заарештований 9 лютого 1938 р. як член 
к.-р. німецької націоналістичної організації та 
за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 липня 1960 р.

Гайденко микита антонович народив-
ся 1901 р. у м. Тульчин брацлавського пов. 
подільської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у смт Есхар 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Охоронник 
ДРЕС № 2. заарештований 5 липня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 13 квітня 1939 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі з пора-
женням у правах на 1 рік. Справу закрито вер-
ховним Судом УРСР 19 липня 1939 р. (ст. 347 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГайдеР Фадей ернестович народився 
1904 р. у с. Скотиняни Кам’янецького пов. 
подільської губ. поляк, із селян, освіта неза-
кінчена вища, член вКп(б) з 1926 р. проживав 
у Харкові. Начальник спецвиробництва заводу 
«Світло шахтаря», студент Української про-

мислової академії. заарештований 28 грудня 
1937 р. як агент іноземної розвідки (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1957 р.

Гайдіс юзефа Гилярівна народилася 
1872 р. у с. пов’яжі Ошмянського пов. вілен-
ської губ. полька, із селян, письмен., поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 1 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь Німеччини (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
28 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

ГайдУк йосиф лаврентійович народився 
1878 р. у м. Маков Маковського пов. Ломжин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. павлоград Дніпро-
петровської обл. Робітник павлоградського 
шпалопросочувального заводу. заарештований 
21 серпня 1937 р. за антирад. агітацію та не-
легальний перетин кордону (статті 5410 ч. 1, 80 
КК УРСР) і [комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 14 жовтня 1937 р.] винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

ГайдУковиЧ василь іванович народив-
ся 1881 р. у с. Свинево брестського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у [Тростя-
нецькому] р-ні Харківської обл. Стрілочник 
ст. Гребениківка півд. залізниці. заарешто-
ваний 12 грудня 1937 р. за антирад. агітацію, 
бажання виїхати до польщі (ст. 5410 ч. 1, КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 лютого 1960 р.

ГайдУцький станіслав Францович на-
родився 1913 р. у м. Холм Холмської губ. 
поляк, із селян, освіта неповна середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
№ 48. заарештований 10 жовтня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ГайЗлеР Герш аврамович народився 
1902 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт., у 1922—1929 рр. член ком-
партії польщі. проживав у Харкові. бухгалтер 
універмагу № 1. заарештований 13 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
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НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 11 листопада 1988 р.

Гайко аïоллінарій іванович народився 
1889 р. у с. Майдан волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нове Мажарове зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Слюсар за наймом у колгос-
пі ім. Комінтерну. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 30 серпня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 9 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 2 липня 1970 р.

Гайко йосиф іванович народився 
1894 р. у с. Майдан волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нове Мажарове зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Комінтер-
ну. У 1936 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 30 серпня 1937 р. за зв’язок з рідними 
у польщі, антирад. настрої та проведення 
агітації (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 19 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 23 травня 1959 р.

Гайле йоганн янович народився 1909 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт., у 1929—
1936 рр. член вЛКСМ. проживав у Харко-
ві. Інженер-електрик ХЕТзу. заарештований 
4 грудня 1937 р. за шпигунську диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
26 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Гайле ян ансович народився 1878 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Контролер ХЕМзу і ХТГз. заарешто-
ваний 9 березня 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської диверсійної організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. 
(статті 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 жовтня 1957 р.

ГайлевиЧ Франц іванович народився 
1908 р. у с. Кричеве віленської губ. поляк, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник автобусного гара-
жа Харківтрансу. заарештований 26 вересня 

1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 19 серпня 1996 р.

ГайлиШ Петро іванович народився 
1894 р. у с. Мельдері Режицького пов. ві-
тебської губ. Латвієць, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Мерефа Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Експедитор 
Укршовко станції. заарештований 4 березня 
1938 р. як член української військової наці-
оналістичної терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

Гайлян вартан акоïович народився 
1899 р. у м. Хой, Туреччина. вірмен, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. безробітний. заарештований 
23 вересня 1937 р. як член терористичної 
шпигунської дашнацької організації та за по-
зазаконне придбання іноземного паспорту 
(статті 546, 548, 5410 ч. 1, 5411, 68 п. «а» ч. 2 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
7 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Гайовий іван михайлович народився 
1910 р. на хут. Тарасів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
у радгоспі № 16 Каучукпромгоспу велико-
бурлуцького р-ну Харківської обл. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 2 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 29 червня 1989 р.

Гайовий юхим володимирович наро-
дився 1879 р. у с. прилютове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Тарасів великобур-
луцького р-ну Харківської обл. Робітник буря-
корадгоспу «підсереднянський». заарештова-
ний 2 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито великобур-
луцьким Рв НКвС 7 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гайц станіслав якович народився 
1888 р. у варшаві. поляк, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1919—1920 рр. 
кандидат у члени РКп(б). проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. Інспек-
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тор вТК ІпРзу. заарештований 28 серпня 
1937 р. за шпигунську к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 4 грудня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Каргопольтабі. звільнений з-під 
варти достроково у 1943 р. До 1946 р. працю-
вав у колгоспі «Новий мир» в Омській обл. 
У 1946—1956 рр. робітник ІпРзу, з 1956 р. 
пенсіонер. помер 1958 р. у м. Ізюм. Реабілі-
тований 20 жовтня 1989 р.

Гаклюк іван онóфрійович народився 
1898 р. у с. Долина провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. запасний агент 2-го експлуатаційно-
го р-ну півд. залізниці. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію та к.-р. підривну 
роботу (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР), рішен-
ня у справі відсутнє. Розстріляний 2 березня 
1938 р. у Харкові на підставі наказу заступника 
начальника ХОУ НКвС Рейхмана від 27 лю-
того 1938 р. Реабілітований 18 липня 1989 р.

ГалабУРда Григорій Полікарïович на-
родився 1895 р. у с. Арбузов воронезької губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. березова Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Черво-
ний шлях». заарештований 1 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

ГалаГан іван митрофанович народився 
1881 р. у м. Градизьк Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. Технік 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
16 грудня 1937 р. як український націоналіст, 
у минулому активний діяч петлюрівського 
руху та монархічної спілки російського на-
роду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 бе-
резня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 4 вересня 1959 р.

ГалаГан ілля васильович народився 
1900 р. у с. Філенкове полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу «Серп і молот». У 1929 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1931 р. майно конфісковане. 
заарештований 3 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 

від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у в’яттабі у сел. волосни-
ця Кайського р-ну Кіровської обл., з 1940 р. 
в Унженському вТТ на ст. Сухобезводна Горь-
ківської обл. Реабілітований 21 червня 1989 р.

ГалаГан Порфирій самсонович народив-
ся 1900 р. у с. Шамраївка полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
ступник начальника ст. Новоселівка півд. 
залізниці. заарештований 26 квітня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 серпня 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбував на Колимі. Реабілітований 
21 квітня 1989 р.

Галан-Геник Ганна іванівна народи-
лася 1913 р. у с. березів Нижній Коломий-
ського пов. провінції Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. Українка, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Студентка Харківського медич-
ного інституту, медсестра піонерського табору 
«Гайдари». заарештована 30 серпня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 541 п. «а», 5410 
КК УРСР) і розпорядженням наркома вну-
трішніх справ СРСР тов. Леплевського І. М. 
від 19 вересня 1937 р. затверджена до розстрі-
лу на підставі наказу НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р. Розстріляна 23 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітована 8 січня 1960 р.

Галат Георгій Георгійович народився 
1892 р. у м. Лошанц Австро-Угорської імперії. 
Словак, з робітників, письмен., позапарт. про-
живав у с. жихар Харківського р-ну Харківської 
обл. Сторож харківської конфетної фабрики 
«жовтень». заарештований 18 квітня 1938 р. 
за шпигунство і антирад. агітацію (статті 546, 
5410 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 15 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Галатін микола варнавович народився 
1896 р. у с. Шебекіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Українець, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у с. Чупахівка Охтирського 
р-ну Харківської обл. Агроном МТС. заареш-
тований 2 квітня 1938 р. як член терористичної 
військової есерівської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 лютого 1959 р.

Галвіна марія аïоллонівна народила-
ся 1887 р. у с. Хлібне Катеринославської 
губ. Українка, з робітників, освіта початкова, 
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позапарт. проживала в м. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. Домогосподарка. за-
арештована 21 червня 1938 р. за приховування 
від органів рад. влади к.-р. діяльності свого 
чоловіка, який заарештований як ворог на-
роду (ст. 5812 через ст. 17 КК РРФСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
9 серпня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Темтабі. 
Реабілітована 9 вересня 1957 р.

Галенко максим андрійович народився 
1892 р. на хут. Галенка Ромнівського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Електромонтер 
електропідстанції ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. заарештований 14 січня 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 бе-
резня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 18 травня 1989 р.

Галиновський борис Петрович на-
родився 1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер-касир 3-ї дис-
танції колії ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 4 грудня 1937 р. як виходець 
з закордону, за вороже ставлення до існуючо-
го ладу, к.-р. шпигунську діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Онегтабі на 
ст. плесецька північної залізниці в Архангель-
ській обл. Реабілітований 29 березня 1989 р.

Галинський борис Григорович наро-
дився 1886 р. і проживав у Харкові. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт. Началь-
ник відділення паровозного відділу заводу 
№ 183. заарештований 14 квітня 1938 р. за 
антирад. діяльність (статті 546 ч. 1, 547, 549 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 23 травня 1939 р. виправданий 
зі звільненням з-під варти.

Галицький василь людвігович наро-
дився 1881 р. на хут. васильова Гребля за-
славського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Огі-
ївка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. заарештова-
ний 24 грудня 1937 р. за шпигунство та к.-р. 
антирад. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалами комісії НКвС і прокурора 
СРСР від 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особливої на-

ради при НКвС СРСР від 11 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у біл-
балттабі. Реабілітований 14 березня 1959 р.

Галицький іван васильович народився 
1914 р. на хут. васильова Гребля заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у с. Огі-
ївка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «промінь». заарештований 
24 грудня 1937 р. як член к.-р. організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 березня 1959 р.

Галицький іван вікторович народився 
1894 р. у с. Судилків заславського пов. волин-
ської губ. поляк, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Костянтинівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Колос». У [1935] р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
антирад. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 вересня 1989 р.

Галицький йосиф Францович наро-
дився 1903 р. у с. Красносілка житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. василівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу «Червоний шлях». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 3 вересня 
1937 р. за зв’язки з куркулями та намір виїха-
ти до польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та 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 17 квітня 1959 р.

Галицький юхим оïанасович наро-
дився 1884 р. у с. Ришавка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Глушків-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 17 січ-
ня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяльність на 
користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
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ківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 29 травня 1959 р.

ГалиЧ василь Федорович народився 
1892 р. у с. Рай-Городок Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Учитель 
СШ № 1. заарештований 9 вересня 1937 р. за 
антирад. націоналістичну діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 18 листопада 1937 р. (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

ГалиЧ Ганна дмитрівна народилася 
1900 р. у с. Карагач Ізмаїльського пов. бес-
сарабської губ. Молдованка, із священнослу-
жителів, освіта вища, позапарт. проживала 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Учитель СШ № 1. заарештована 
9 вересня 1937 р. за антирад. націоналістичну 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 18 листопада 1937 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала у в’яттабі. Реабі-
літована 5 жовтня 1956 р.

ГалиЧ микола миколайович народив-
ся 1906 р. у с. Олексіївка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1922—1935 рр. член 
вЛКСМ. проживав і працював старшим са-
дівником у садорадгоспі «Глобівський» Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. заарешто-
ваний 27 липня 1938 р. як член антирад. 
терористичної військової повстанської орга-
нізації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
11 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГалиЧ Петро олексійович народився 
1894 р. у с. Олексіївка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Олексіївка Ко-
ломацького р-ну Харківської обл. Сторож пе-
ревалочного пункту ст. водяне півд. залізни-
ці. У 1929 р. розкуркулений. У 1929—1936 рр. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бур-
залізничтабі на ст. Ізвєсткова Амурської за-
лізниці. помер 30 червня 1940 р. у місці 
ув’язнення. Реабілітований 9 червня 1989 р.

ГалиЧ яків тимофійович народився 
1887 р. у с. [Комсомольське] вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Комсомольське пече-
нізького р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«жовтневий». У 1931 р. за несплату держподат-
ків майно розпродано. заарештований 8 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію, дискредитацію 
роботи МТС (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

ГалиЧ-ПолУн Павло євтихійович наро-
дився 1897 р. у с. Хоминці Ромнівського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
та вчитель школи ФзН № 5. заарештований 
6 листопада 1933 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито Харківським обл-
відділом ДпУ 23 листопада 1933 р. через брак 
доказів. На 1937 р. учитель СШ № 60. заареш-
тований 13 серпня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 травня 1962 р.

ГалиЧ-скоРик Ганна стеïанівна на-
родилася 1881 р. у м. бахмут бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживала 
в м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
пенсіонерка. заарештована 22 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. повстанської організації, шкідни-
цтво, антирад. агітацію та шпигунство на ко-
ристь Німеччини (статті 546, 547, 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбувала в північсхідтабі в сел. Княжпогост 
Комі АРСР. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 21 червня 1947 р. справу за-
крито. звільнена з-під варти 28 червня 1947 р.

Галій аграфена карïівна народилася 
1891 р. у с. велика Данилівка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українка, із селян, 
письмен., позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 16 жовтня 
1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 22 березня 
1938 р. зі звільненням з-під варти.

Галій тимофій Пилиïович народився 
1894 р. у с. балучин Кам’янського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Україн ського  
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автогенного тресту. заарештований 21 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 24 вересня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 11 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 21 серпня 1989 р.

Галін семен Григорович народився 
1877 р. у м. Костянтиноград Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Секретар Красноградської 
фельд шерської школи. заарештований 9 лю-
того 1938 р. як член к.-р. повстанської орга-
нізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 21 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 23 червня 1956 р.

Галіна Раїса дмитрівна народилася 
1892 р. у м. варна Князівства болгарія. болгар-
ка, із селян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживала в Харкові. пенсіонерка, у минуло-
му коректор редакції болгарської газети «Ко-
лективіст». заарештована 11 лютого 1938 р. за 
к.-р. націоналістичну шпигунську діяльність 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 28 жовтня 
1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляна 4 листопада 
1938 р. у Харкові. Реабілітована 7 червня 1989 р.

Галінський едóард емільович наро-
дився 1915 р. у с. Гнивань вінницького пов. 
подільської губ. поляк, з робітників, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Студент Харківського інституту 
комунального будівництва. заарештований 
21 червня 1938 р. як член пОв та за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

Галінь юлій Францович народився 
1875 р. у венденському пов. Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1925 р. проживав у Харкові. Техніч-
ний контролер ХЕТзу. заарештований 3 груд-
ня 1937 р. за к.-р. націоналістичну діяльність 
на користь польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 серпня 1989 р.

Галіотов олексій Пилиïович народився 
1878 р. у с. Стара Санкт-петербурзької губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у Харкові. Табельник на 
будівництві школи. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. як член к.-р. військової офіцер-
ської повстанської групи та за шпигунство 
на користь польщі (статті 541 п. «а», 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1957 р.

ГаліЧевський Пилиï стефанович на-
родився 1894 р. у с. борщівка [Кам’янець-
подільського] пов. подільської губ. поляк, 
із селян, письмен., позапарт. проживав на 
хут. березняки вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. ХТз. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

Галкін андрій йосиïович народився 
1897 р. на хут. Ртищівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
НКвС № 7 у Чугуївському р-ні Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу. У 1931 р. під 
слідством Харківського оперсектора ДпУ за 
антирад. агітацію. заарештований 14 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 8 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував на будівництві Рибінського водосхови-
ща в Ярославській обл. помер 1942 р. у місці 
ув’язнення. Реабілітований 26 жовтня 1962 р.

Галкін костянтин михайлович народив-
ся 1883 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1906 р. член партії соціалістів-рево-
люціонерів. Референт відділу кадрів обласно-
го лісоуправління. заарештований 13 жовтня 
1937 р. як член військової есерівської органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 21 жовт-
ня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 липня 1994 р.

Галкін микола якович народився 
1902 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1921—1923 рр. член 
РКСМ. Служив у м. Оренбург Оренбурзької 
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обл. Старший викладач Оренбурзького учи-
лища артилерії, майор. заарештований 13 бе-
резня 1938 р. як член пОву (статті 581 п. «б», 
587, 588, 5811 КК РРФСР), справу закрито Ов 
НКвС приволзького військокругу 27 листо-
пада 1939 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР).

Галковський михайло дмитрович на-
родився 1903 р. у м. Уфа Уфимської губ. Росі-
янин, із службовців, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1919—1926 рр. член вЛКСМ. 
проживав у с. Кочеток Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Технік-нормувальник Хар-
ківського районного монтажного бюро Елек-
тропрому. заарештований 30 квітня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 22 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

Галле авгóст андрійович народився 
1899 р. у м. віндава віндавського пов. Кур-
лянської губ. Латвієць, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1931—1935 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Техніч-
ний директор друкарні ім. Фрунзе. заарешто-
ваний 1 липня 1938 р. як член пОву (ст. 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 вересня 1938 р. (статті 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 березня 1989 р.

ГалУШка денис онисимович народився 
1902 р. у с. Чумаки Катеринославського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, у 1920—1921 і 1927—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. викладач ХДУ, 
професор і завідувач кафедри літератури Хар-
ківського педагогічного інституту. заареш-
тований 17 вересня 1937 р. як член к.-р. анти-
рад. терористичної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 серпня 1957 р.

ГалУШка стеïан андрійович народився 
1897 р. у с. Кобзівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
початкова, позапарт. проживав у с. Кобзівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний промінь». заарештова-
ний 5 серпня 1937 р. за службу в петлюрів-
ських військах, групування навколо себе кур-
кулів та розкладницьку діяльність у колгоспі 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 19 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у північзалтабі., 
де й помер, дата смерті невідома. Реабілітова-
ний 9 червня 1989 р.

ГалУШко андрій Петрович народився 
1916 р. у с. Іванівка вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. Служив у м. Ташкент Узбецької РСР. 
Червоноармієць 123-го конвойного батальйону 
військ НКвС. заарештований 27 квітня 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 66 ч. 1 КК УзРСР) і вій-
ськовим трибуналом прикордонної і внутріш-
ньої охорони Узбецької РСР 22 серпня 1939 р. 
(ст. 66 ч. 2 КК УзРСР) засуджений на 8 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 17 жовтня 1996 р.

ГалУШко іван трохимович народився 
1900 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1919—1929 рр. 
член вКп(б). проживав у м. вовчанськ вов-
чанського р-ну Харківської обл. Економіст-
плановик млина Союзборошна. У 1929 р. під 
слідством ДпУ УСРР за шпигунство на ко-
ристь польщі (ст. 56 КК УСРР). заарешто-
ваний 3 вересня 1937 р. за шпигунську діяль-
ність на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 8 серпня 1989 р.

ГалУШко Платон Павлович народився 
1876 р. у с. полкова Микитівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. заареш-
тований 6 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 14 жовт-
ня 1938 р. (статті 546, 5410, 5413 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
4 серпня 1959 р.

ГалУШко Федір якимович, див. ГЛÓШ-
ÊО (Гàлóшêî) Фåä³ð Яêèìîâèч.

ГальПеРін ілля якимович народився 
1886 р. у м. юр’ївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Технічний інспектор обласного комітету спіл-
ки МТС. заарештований 30 травня 1938 р. за 
агітацію монархічного напряму і пораженські 
настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 17 червня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГальПеРін самóїл семенович народив-
ся 1892 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. 
віленської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник взуттєвої фабрики № 5. У 1929 р. 
під слідством Харківського відділу ДпУ за 
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систематичну антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), рішення у справі відсутнє. заарешто-
ваний 20 червня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР). Справу закрито 21 листо-
пада 1938 р. за недоведеності обвинувачення. 
звільнений з-під варти 28 листопада 1938 р.

ГальПеРін харитон костянтинович на-
родився 1890 р. і проживав у Харкові. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1925 р. Механік автобази Харківського обл-
виконкому. заарештований 25 травня 1938 р. 
за антирад. шпигунську діяльність на користь 
німецької розвідки (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 липня 1989 р.

ГальПеРіна есфір львівна народилася 
1903 р. у м. Ніжин Ніжинського пов. Черні-
гівської губ. єврейка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Ін-
спектор Харківського обласного комунально-
го банку. заарештована 23 жовтня 1937 р. як 
дружина члена антирад. терористичної орга-
нізації і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Реабілітована 5 серпня 1958 р.

ГальПеРіна Ревека давидівна народи-
лася 1893 р. у м. вільно віленської губ. єв-
рейка, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживала в Харкові. Учителька лікне-
пу житлокоопу. заарештована 20 січня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
3 роки. Реабілітована 29 квітня 1989 р.

Гальцев іван макарович народився 
1900 р. у с. Нижній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу «Механолив». заарештований 15 листо-
пада 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 30 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК УРСР).

ГальЧенко трохим онисимович наро-
дився 1902 р. у с. Куликівка полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у с. велика Лихівка валківського  
р-ну Харківської обл. Учитель школи. заареш-
тований 1 березня 1938 р. за к.-р. настрої, 
антирад. агітацію, участь у к.-р. організації 
(статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 13 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 червня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 22 листопада 1957 р.

Галюта Григорій йосиïович народив-
ся 1901 р. у с. Кмичин Томашовського пов. 
Люблінської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., до 1937 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інструктор шко-
ли ФзУ ХТз. заарештований 6 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

Гам микола Григорович народився 
1888 р. у м. Егер Королівства Угорщина Ав-
стро-Угорської імперії. Угорець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Союзтекстильшвейторгу. за-
арештований 10 квітня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 21 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1959 р.

Гамалій іларіон дмитрович народив-
ся 1897 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1928 р. Майстер депо «жовтень» ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 20 бе-
резня 1938 р. як член антирад. правотроць-
кістської диверсійної терористичної органі-
зації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР), помер 
27 травня 1938 р. у камері вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. Справу за-
крито ДТв ГУДб півд. залізниці 8 вересня 
1938 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР) через смерть 
підслідного. Реабілітований 31 грудня 1957 р.

Гамалій стеïан Федорович народився 
1874 р. у с. Ганнівка [богодухівського пов.] Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. вощинський 
Улянівського р-ну Харківської обл. Найма-
ний робітник колгоспу ім. Молотова. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий до північного краю. На засланні 
перебував у сел. Няньом. 16 листопада 1930 р. 
від заслання звільнений. заарештований 7 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 
548 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 5 лютого 
1938 р. у Сумах. Реабілітований 6 травня 1989 р.

Гамалія микола васильович народився 
1896 р. у с. Кучакове Київської губ. Украї-
нець, з дворян, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Літературний 
редактор видавництва «за техніку». заареш-
тований 2 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність 
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(статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 11 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 25 квітня 1989 р.

Гаман Роберт юліóсович народився 
1908 р. у с. Горщик Овруцького пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Синьківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Рахівник 
Синьківської МТС. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 17 січня 1938 р. за 
ворожі настрої, к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 червня 1962 р.

Гаман юліóс Георгійович народився 
1887 р. у с. Горщик Овруцького пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Косіора. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 червня 1959 р.

Гаманенко іван михайлович народив-
ся 1891 р. у с. Сінолицівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець. із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач га-
ража та автомеханік артілі «Червоний тран-
спортник». заарештований 10 липня 1938 р. 
як член бойової повстанської білогвардійської 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 2 жовтня 1938 р. (статті 542, 5410 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 7 червня 1989 р.

Гамаюнов Григорій іванович народив-
ся 1916 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1935—1937 рр. член 
вЛКСМ. Служив в Уссурійській обл. Дале-
косхідного краю. Червоноармієць Уссурій-
ського залізничного полку НКвС. заарешто-
ваний 3 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
і військовим трибуналом Червонопрапорної 
прикордонної і внутрішньої охорони Дале-
косхідного краю 31 грудня 1937 р. (ст. 5810 
ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 

на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 16 жовтня 1996 р.

ГамЗа Гаврило миколайович народився 
1896 р. у с. Андріївка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у сел. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. про-
відник вагонів ст. Харків-пас. півд. залізни-
ці. заарештований 1 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 14 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі, де й помер 27 липня 1938 р. Реабі-
літований 13 листопада 1959 р.

Гамов стеïан Павлович народився 
1902 р. на хут. попільне вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. по-
пільне вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Голова колгоспу ім. Калініна. заарештований 
7 травня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 березня 1989 р.

ГамоРа (Гомора) яків юхимович наро-
дився 1883 р. у с. Михайлівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. Михайлівка Лозівського р-ну 
Харківської обл. безробітний, за фахом бух-
галтер. У 1929 р. під слідством ДпУ УСРР за 
справою СвУ. У 1930 р. під слідством ДпУ 
УСРР за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР). заарештований 18 грудня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 квітня 1989 р.

ГамПель Гóго людвігович народився 
1900 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. Німець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. по-
мічник бухгалтера 4-ї лікарні. заарештований 
21 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалами комісії НКвС 
СРСР та прокурора СРСР від 22 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливої 
наради при НКвС СРСР від 26 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 9 березня 1989 р.

Ган Галина олександрівна народилася 
1905 р. і проживала у Харкові. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Еконо-
міст Харківського транспортно-ремонтного 
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заводу. заарештована 1 жовтня 1937 р. за 
шпигунство (ст. 546 КК УРСР), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 4 листопада 1937 р.

ГанебаУеР Рóдольф авгóстович, див. 
ГАННОБАÓЕÐ (Гàíåáàóåð) Ðóäîлüф Аâгóñòîâèч.

Гандельман єлизавета михайлівна на-
родилася 1905 р. у м. Молога Молозького пов. 
Ярославської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 10 листопада 1937 р. 
як дружина зрадника батьківщини і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 бе-
резня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала в Акмолінському 
спецвідділенні Картабу. На 1989 р. прожива-
ла в Харкові. Реабілітована 6 травня 1989 р.

ГандЖій андрій саватійович народився 
1877 р. у с. борівка Ямпільського пов. поділь-
ської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Науковий 
співробітник Інституту дефектології. заареш-
тований 23 лютого 1938 р. як член антирад. 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГанЖа ілля Прокоïович народився 
1888 р. у с. Новольвівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Герма-
нівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Чоботар промкооперації при радгоспі ім. 17-ї 
партконференції. У 1929 р. розкуркулений. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ 
від 16 серпня 1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) 
висланий до північного краю на 3 роки. за-
арештований 14 жовтня 1937 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 25 серпня 1995 р. і 21 червня 1989 р.

ГанЗен марія антонівна народилася 
1895 р. у м. Гамбург, Німеччина. Німкеня, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
14 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 29 вересня 1958 р.

ГанЗен християн юлійович народився 
1883 р. у м. єлисаветград єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Датчанин, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Головний інженер Харківського облас-
ного металотресту. заарештований 23 серп-

ня 1937 р. за шпигунську диверсійну роботу 
(статті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00439 від 25 липня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 8 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 23 травня 1957 р.

ГанЗій оліян Петрович народився 
1898 р. у с. Ков’яги валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Ков’яги валків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«змагання». заарештований 3 грудня 1937 р. 
як петлюрівець у минулому та за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

ГаниЧ дорофій терентійович, див. ГАН-
НИЧ (Гàíèч) Дîðîф³й Тåðåíò³йîâèч.

ГаниЧенко кóзьма миколайович наро-
дився 1887 р. у с. Слободка Саратовської губ. 
Росіянин, із селян, освіта вища, член вКп(б) 
з 1918 р. проживав у Харкові. Начальник секто-
ра тваринництва комітету заготівель. заареш-
тований 3 березня 1938 р. як член антирад.  
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), 10 березня 1939 р. справу направлено 
військовому прокурору ХвО на припинення за 
ст. 197 ч. 2 КпК УРСР, звільнений з-під варти 
14 березня 1939 р. Рішення у справі відсутнє.

ГанниЧ (Ганич) дорофій терентійович 
народився 1899 р. у с. Миролюбівка зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Слюсар-водопровідник водотрес-
ту. заарештований 9 квітня 1938 р. як член 
антирад. диверсійної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 28 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГаннобаУеР (Ганебаóер) Рóдольф ав-
гóстович народився 1899 р. у с. Дерманка 
заславського пов. волинської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Тавежня Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 19 січня 1938 р. за к.-р. діяльність, 
участь у німецької фашистської організації та 
шпигунську діяльність на користь Німеччини 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
14 жовтня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 28 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 25 вересня 1959 р.
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ГанноЧка кіндрат Пимонович народив-
ся 1913 р. у с. Лелюхівка Кобиляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1931—1938 рр. член 
вЛКСМ. проживав у м. Люботин Харків-
ського р-ну Харківської обл. запасний агент 
2-го відділення експлуатації ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 17 березня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 27 липня 1939 р. щодо статей 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР справу закрито 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), а за статей 547, 
549 КК УРСР направлено на дослідування. 
27 листопада 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Ухвалою військової ко-
легії верховного Суду СРСР від 23 листопада 
1939 р. справу закрито.

Ганске Гельмóт Рóдольфович народився 
1919 р. у с. бубно волинської губ. Німець, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт., член вЛКСМ. проживав на хут. Огір-
цівка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. вантажник Шевченківського елеватора. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 5 травня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність на користь іноземної держави (статті 541 
п. «а», 5410 КК УРСР). Рішення у справі від-
сутнє, з-під варти звільнений. за постановою 
Шевченківського Рв НКвС від 13 серпня 
1941 р. підлягав арешту за антирад. агітацію, 
але на цей час був призваний до лав Червоної 
армії. 19 серпня 1941 р. справу передано до 
архіву із залишенням на оперативному обліку.

Ганске карл Фрідріхович народився 
1913 р. у с. Лачинове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Лачинове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний промінь». заарештований 17 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

Ганске Федір Федорович народився 
1903 р. у кол. Альтнасау бердянського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лачинове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний промінь». заарештований 
8 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1965 р.

Ганске Фрідріх Генріхович (Федір ан-
дрійович) народився 1881 р. у кол. Альтнасау 
бердянського пов. Таврійської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лачинове барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний промінь». 
за арештований 19 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

ГанУШевиЧ антон Францович наро-
дився 1872 р. у с. будки-Собичинські Овруць-
кого пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. бересто-
венька Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Солідарність праці». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 19 грудня 1937 р. за шпигунську роботу 
на користь польщі (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 грудня 1959 р.

ГанУШевиЧ іван адамович народився 
1913 р. у с. Артинськ Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Старе Мажарове за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Робітник 
перещепинської промартілі. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської організації та за 
к.-р. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР)  
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 грудня 1965 р.

ГанУШевиЧ іван матвійович народив-
ся 1890 р. у с. будки-Собичинські Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. берестовенька 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Солідарність праці». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 27 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 грудня 1959 р.

Ганцке карл вільгельмович народився 
1893 р. у с. бубни Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Ленінка Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 30 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

Ганцон володимир теодорович наро-
дився 1890 р. у м. єлисаветград єлисаветград-
ського пов. Херсонської губ. Німець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший конструктор технічного 
відділу 5-го Харківського металоштампуваль-
ного заводу. заарештований 10 липня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність на користь іно-
земної держави (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
29 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

ГанЧУк іван ілліч, див. ГОНЧÓÊ (Гàí-
чóê) ²âàí ²лл³ч.

ГанШ іван іванович народився 1910 р. 
у с. Горохівка зміївського пов. Харківської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав на хут. Червоне село Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червоне село». заарештований 8 лютого 
1938 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 вересня 1958 р.

Ганьба Франц антонович народився 
1892 р. у с. Ялишів Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщане 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний партизан». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

Ганяк Григорій дем’янович, див. ГОНЯÊ 
(Гàíÿê) Гðèгîð³й Дåì’ÿíîâèч.

ГаПон овсій онóфрійович народився 
1893 р. у с. Чемужівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт., у 1931—1934 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Чемужівка зміївсько-
го р-ну Харківської обл. провідник вагонів 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 29 серпня 1937 р. за антисемітські роз-
мови з приводу призначення тов. Кагановича 
наркомом шляхів сполучення (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці у спецскладі 
14 грудня 1937 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
5 років. Термін покарання відбував в Архан-
гельському вТТ на ст. Ісакогорка північної 
залізниці. Реабілітований 3 серпня 1990 р.

ГаПоненко олександр терентійович 
народився 1898 р. у с. Одринка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 23. заарештований 9 березня 
1938 р. як член військової націоналістичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
31 грудня 1958 р.

ГаПоненко олександра миколаївна 
народилася 1903 р. і проживала в Харкові. 
Українка, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. Робітниця фабрики всесоюзного трес-
ту ТЕжЕ № 2. заарештована 19 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигунство 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент вислана до Казахстану 
на 5 років. Реабілітована 25 жовтня 1957 р.

ГаПоник семен олексійович народився 
1894 р. у с. Нижнєольховка області війська 
Донського. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Інженер ІпРзу. заарештований 
14 січня 1938 р. за к.-р. шкідницьку діяльність 
(статті 547, 5410 КК УРСР) і лінсудом північ-
но-Донецької залізниці 27 листопада 1938 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений до 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 30 грудня 1958 р.

ГаПоЧка стеïан лóкич народився 1897 р. 
у с. Новоосинове Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, у 1927—1938 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Головний бухгалтер 3-ї вагонної 
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дільниці ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 28 квітня 1938 р. як член анти-
рад. право-троцькістської терористичної ор-
ганізації (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
10 березня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГаРаГаШян оганес карïович народився 
1906 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. помічник завідувача бази 
Харківського міськхарчоторгу. заарештова-
ний 6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
шпигунську діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 березня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1957 р.

ГаРаГУлін іван климентійович народив-
ся 1896 р. у м. юзівка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Машиніст ст. Куп’янськ-вузл. північно-До-
нецької залізниці. заарештований 3 липня 
1938 р. як член к.-р. організації та за отриман-
ня обманним шляхом квітка червоногвардійця 
(статті 5411, 68 п. 2 і 3 КК УРСР) і лінсу-
дом північно-Донецької залізниці 26 лютого 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений до 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Хабаровському краї, де й помер [15 січ-
ня 1942 р.]. Реабілітований 28 травня 1958 р.

ГаРаГУля яків Герасимович народився 
1896 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІзОСу. заарештова-
ний 15 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за к.-р. діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

ГаРаЖа іван якович народився 1888 р. 
у с. Геніївка зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Геніївка зміївського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
засів». заарештований 1 березня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито прокурором зміївського р-ну 18 бе-
резня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГаРанЖа Гнат васильович народився 
1905 р. у с. Чупахівка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 

позапарт. проживав у с. Чупахівка Охтирсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник Чупахів-
ського цукрозаводу. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 4 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

ГаРанін олександр іванович народив-
ся 1891 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з кустарів, освіта вища, позапарт. заступник 
головного бухгалтера міжрайонного відділен-
ня Металобрухту. У 1922 р. під арештом ЧК. 
заарештований 16 квітня 1938 р. як колишній 
білий офіцер та за участь у к.-р. білогвардій-
ській бойовій організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 9 липня 1956 р.

ГаРаПат Франц вацлавович народився 
1907 р. у с. Хоровиця заславського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Крюків Кременчуць-
кого р-ну полтавської обл. Робітник ст. Крю-
ків півд. залізниці. У 1935 р. в адмінпорядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 14 грудня 1937 р. за зв’язок з заарешто-
ваним за шпигунську діяльність Гарапатом 
в’ячеславом та ворожі настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Канському відділенні 
Крастабу. Реабілітований 17 травня 1989 р.

ГаРащенко максим миколайович на-
родився 1897 р. у с. Черемушна зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Чере-
мушна зміївського р-ну Харківської обл. 
Робітник Харківського машинобудівного за-
воду ім. МОпРу. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
11 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 22 червня 1989 р.

ГаРащенко сергій Павлович народив-
ся 1893 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. бригадирівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу. У 1932 р. за невиконання держ-
завдань господарство розпродане. У 1933 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
28 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
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УРСР) 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 4 липня 1989 р.

ГаРбаШ іван Федорович народився 
1893 р. у с. Серакоще жешувського пов. 
провінції західна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
будинкоуправління № 4006. заарештований 
1 червня 1938 р. як агент польської розвідки 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 23 вересня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 липня 1960 р.

ГаРбеР-оФенГенден ніна Захарівна 
народилася 1909 р. у с. юліямпіль Ямпільсько-
го пов. подільської губ. єврейка, з торговців, 
освіта середня спеціальна, з 1931 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживала в м. барвінко-
ве барвінківського р-ну Харківської обл. На-
родний слідчий прокуратури барвінківського 
р-ну. заарештована 29 травня 1938 р. як член 
антирад. сіоністської шпигунської організації 
(статті 546, 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.

ГаРбовський (Горбовський) антон ва-
лентинович народився 1898 р. у м. Кам’яний 
Майдан Новоград-волинського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, письмен., позапарт. 
проживав на хут. Чугунівка вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Схід». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 23 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

ГаРбовський йосиï миколайович, 
див. ГОÐБОÂСЬÊИЙ (Гàðáîâñüêèй) Йîñèï Ìè-
êîлàйîâèч.

ГаРбовський (Горбовський) йосиф 
тимофійович народився 1881 р. у с. Кам’яний 
Майдан Новоград-волинського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. будьоннівка вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Незаможник». У [1935] р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 16 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 

№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

ГаРбовський Франц йосифович на-
родився 1890 р. на хут. Шереметів жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Робітник Кегичівського цегельного за-
воду. У 1935 р. майно конфісковане, позбав-
лений виборчих прав і в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 22 листопада 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвала-
ми комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 4 жовтня 1960 р.

ГаРбУЗ іван микитович народився 
1887 р. у с. зарябинка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дмитрів-
ка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Шевченка. заарештований 
5 квітня 1938 р. за антирад. настрої (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 18 липня 1958 р.

ГаРбУЗ Павло михайлович народився 
1898 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. Чор-
нороб на будівництві школи № 3. У 1936 р. під 
слідством ОДТ ДпУ ст. Основа за написання 
листа Л. Кагановичу. заарештований 11 черв-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 23 жовтня 
1938 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Ре-
абілітований 16 листопада 1992 р.

ГаРбУЗ юхим іванович народився 1895 р. 
на хут. Мерло богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. Мерло богоду-
хівського р-ну Харківської обл. Начальник по-
жежно-сторожової охорони колгоспу ім. ХТз. 
заарештований 25 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію, службу в армії Денікіна (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 7 грудня 1989 р.
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ГаРГала марія савівна народилася 
1898 р. у с. Сартака Маріупольського пов. Ка-
теринославської губ. Гречанка, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Лікар  
Харківської ендокринологічної клініки. заареш-
тована 24 грудня 1937 р. як член к.-р. націона-
лістичної грецької організації (статті 546, 549,  
5411) і комісією НКвС і прокурора СРСР 4 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляна в Харкові, дата виконання ви-
року невідома. Реабілітована 25 травня 1957 р.

ГаРкавенко-баГновець володимир 
олександрович народився 1886 р. у с. Семкова 
Слободка Ігуменського пов. Мінської губ. 
білорус, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1917—1931 рр. член вКп(б). На 1936 р. про-
живав у Харкові. У 1921, 1923, 1933, 1934 рр. 
під слідством за к.-р. діяльність. Харківським 
облсудом 13 квітня 1936 р. (статті 5410, 68 ч. 1, 
180 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі. Термін покарання відбував 
у білбалттабі на ст. Кузема Кіровської за-
влізниці в Карельській АРСР. заарештований 
у таборі 26 серпня 1938 р. за клопотанням УДб 
УНКвС по Харківській обл. і направлений до 
Харківської в’язниці. порушено справу за 
к.-р. діяльність та участь у роботі Харківського 
обласного військового повстанського штабу 
(статті 542, 549, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 20 жовтня 
1938 р. (статті 542, 548, 549, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 червня 1994 р.

ГаРкавенко іван стеïанович народив-
ся 1903 р. у с. Гиївка Харківського пов. Хар-
ківської обл. Українець, з робітників, освіта 
початкова, до 1938 р. член вКп(б). Служив 
у м. ворошилов Уссурійської обл. Старший 
політрук 187-го арт. полку. заарештований 
30 квітня 1938 р. як член к.-р. військової 
шкідницької організації (статті 581 п. «б», 587, 
589, 5811 КК РРФСР), справу закрито Ов 
НКвС військового з’єднання 7337 9 червня 
1939 р. (ст. 8 КК РРФСР). Реабілітований 
14 листопада 1967 р.

ГаРкавенко-ткаЧенко ольга дани-
лівна народилася 1907 р. у м. богодухів бого-
духівського пов. Харківської губ. Українка, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Друкарка поліклініки. за-
арештована 11 січня 1938 р. як дружина засуд-
женого зрадника батьківщини і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. позбавлена волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбувала в Картабі та на будів-
ництві Солекамського целюлозо-паперового 

комбінату. На 1957 р. проживала в м. Львів 
Львівської обл. Реабілітована 22 лютого 1957 р. 

ГаРкавий Петро іванович народився 
1892 р. у с. Холодне плесо Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. помічник бухгалтера Красноград-
ського відділенн Держсортфонду. заарештова-
ний 4 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за антирад. роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 січня 1958 р.

ГаРкавцев (Горкавцев) микита кор-
нійович народився 1896 р. у с. Михайлівка змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Михайлівка Олексіївського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «воля». У 1931 р. 
майно конфісковане, [висланий до північного 
краю]. заарештований 6 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 18 травня 1995 р.

ГаРковський мендель лейзерович на-
родився 1882 р. у м. Сновське Городнянсько-
го пов. Чернігівської губ. єврей, з торговців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший інспектор Харківської контори 
постачхімбудважу У 1921 р. під арештом як 
бундівець. заарештований 21 квітня 1938 р. як 
член антирад. шпигунської організації (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР), помер 25 серпня 1939 р. 
Справу закрито УДб НКвС УРСР 4 серп-
ня 1939 р. Реабілітований 31 грудня 1957 р.

ГаРкУШа андрій демидович народився 
1903 р. у с. Миколаївка (на хут. важненка) 
павлоградського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у радгоспі «Комбайн» у Ло-
зівському р-ні Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу. У 1929 р. розкуркулений. Ухва-
лою особливої наради при колегії ОДпУ від 
13 січня 1930 р. (ст. 5810 КК РСФРР) висла-
ний до північного краю на 3 роки. На заслан-
ні перебував у Няндомському р-ні Архангель-
ської губ. заарештований 6 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 16 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Норильтабі на будівництві порту. Реабілі-
тований 19 травня 1995 р. і 21 серпня 1959 р.

ГаРкУШа Герасим васильович наро-
дився 1899 р. у с. барвінкове Ізюмського 
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пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. барвінкове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. помічник бухгалтера контори 
Індубуду. заарештований 6 жовтня 1937 р. як 
член антирад. української націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у волготабі у м. Рибінськ Ярославської обл. 
Реабілітований 24 січня 1958 р.

ГаРкУШа микола тимофійович народив-
ся 1900 р. у м. Городище Радомишльського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. бухгал-
тер-економіст Харківського тресту зелених на-
саджень. Київським губревтрибуналом у січні 
1923 р. як член антирад. петлюрівської націо-
налістичної організації засуджений до розстрі-
лу з заміною на позбавлення волі в концтаборі 
на 10 років. У 1925 р. звільнений з-під варти 
достроково. заарештований 23 лютого 1938 р. 
за антирад. пропаганду, участь у військовій 
бойовій організації РОвС (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 вересня 1956 р.

ГаРкУШа Павло демидович народився 
1905 р. у с. Миколаївка (на хут. важненка) 
павлоградського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав і працював у радгоспі «Комбайн» 
у Лозівському р-ні Харківської обл. У 1929 р. 
майно конфісковане. Ухвалою особливої на-
ради при колегії ОДпУ від 13 січня 1930 р. 
(ст. 5810 КК РСФРР) висланий до північного 
краю на 3 роки. На засланні перебував у м. Ар-
хангельськ. заарештований 6 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 жовтня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 19 травня 1995 р. і 16 червня 1989 р.

ГаРкУШа Петро трохимович народив-
ся 1889 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
завідувач торгового відділу сільського спо-
живтовариства. заарештований 28 березня 
1938 р. як член антирад. націоналістичної 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 21 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГаРкУШа тимофій іванович народився 
1869 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. барвінкове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
барвінківського відділення Хаторгу. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 11 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

ГаРмаШ андрій тихонович народився 
1895(4) р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. пожежник. 
У 1927 р. під арештом за к.-р. агітацію. У 1929 р.  
розкуркулений. позбавлений виборчих прав. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ 
від 5 квітня 1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) висла-
ний до Сибіру на 3 роки. На засланні перебу-
вав у Каргасоцькому р-ні західно-Сибірського 
краю. заарештований 11 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 жовтня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 5 лютого 1996 р. і 10 травня 1989 р.

ГаРмаШ василь Гордійович народився 
1895 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з торговців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. У 1930 р. будинок націоналізова-
но, до 1937 р. позбавлений виборчих прав. за-
арештований 20 квітня 1938 р. за розвідуваль-
ну діяльність на користь іноземної держави 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 вересня 1956 р.

ГаРмаШ василь михайлович народився 
1895 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. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 26 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 31 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 3 липня 1989 р.

ГаРмаШ Григорій стеïанович народився 
1888 р. у с. Липці Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник Харків-
ської психіатричної лікарні. заарештований 
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6 квітня 1938 р. як член антирад. церковної 
фашистської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

ГаРмаШ іван олексійович народився 
1877 р. у с. Красне Кобеляцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. полтава Лозівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Червона 
полтава». заарештований 9 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність (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 29 березня 1989 р.

ГаРмаШ іван трохимович народився 
1916 р. у с. Циркуни Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець. із селян. освіта непов-
на середня, позапарт. Служив на ст. Архара 
Далекосхідної залізниці. Червоноармієць 71-го 
полку внутрішній військ НКвС Далекосхід-
ного округу. заарештований 21 липня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
і військовим трибуналом Червонопрапорних 
прикордонних і внутрішніх військ Далекос-
хідного окр. 14 жовтня 1938 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. звільнений з-під варти 22 
липня 1943 р. Реабілітований 9 жовтня 1996 р.

ГаРмаШ михайло Григорович народився 
1898 р. у с. піски-Радьківські Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«Червоний жовтень» Савинського р-ну Хар-
ківської обл. Машиніст радгоспу. У 1929 р. 
розкуркулений. Ухвалою колегії ОДпУ від 
3 лютого 1930 р. (статті 5410, 5411 КК УСРР) по-
збавлений волі у концтаборі на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Дальтабі в м. Хабаровськ. 
заарештований 16 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (статті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 жовтня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 серпня і 17 травня 1989 р.

ГаРмаШ олексій васильович народився 
1891 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу «замок». заарештований 15 лютого 
1938 р. як член антирад. церковної фашист-
ської організації (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

ГаРмаШ яків михайлович народився 
1896 р. у с. Липці Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Мороховець Липецького р-ну 
Харківської обл. Селянин-одноосібник. Нарсу-
дом Липецького р-ну у 1932 р. за злісне невико-
нання плану хлібозаготівлі засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі. У 1937 р. оштрафований 
за проживання без паспорта, який не отримав 
через релігійні переконання. заарештований 
4 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 жовтня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 25 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

ГаРнеліс антон адамович народив-
ся 1893 р. у с. Страздишки Новоолексан-
дровського пов. Ковенської губ. Литовець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник Харківського верстатобудівного за-
воду. заарештований 29 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГаРний влас Захарович народився 
1905 р. у с. Лозова Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Лозова перша 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Хвиля революції». заарештований 
5 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 9 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 13 березня 1964 р.

ГаРний іван тихонович народився 
1897 р. у с. піщане Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
цукрового заводу. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 7 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР. 
Реабілітований 13 червня 1958 р.

ГаРний олександр Федорович народив-
ся 1892 р. у с. Колесниківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. берестова 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. У 1931 р. розкуркулений, 
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позбавлений виборчих прав, висланий до пів-
нічного краю. заарештований 9 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 25 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у південтабі. Реабілітований 8 червня 1989 р.

ГаРник Гордій васильович народився 
1900 р. на хут. підбожа Гора Кременецького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черемуш-
на зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
дитячої колонії Харківського заводу № 183. 
заарештований 18 квітня 1938 р. за шпигун-
ство та к.-р. агітацію (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл.  
25 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 травня 1989 р.

ГаРницен (Гарницин) євген Федорович 
народився 1912 р. у м. Куп’янськ Куп’янсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Робітник північно-Доне-
цької залізниці. заарештований 27 лютого 
1938 р. як член антирад. польської шпигун-
сько-диверсійної організації (статті 546, 547, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. 3 жовтня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 
1938 р. в м. Артемівськ Сталінської обл. Ре-
абілітований 18 серпня 1971 р.

ГаРтвіГ Роберт Фрідріхович народився 
1909 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у кол. ім. Р. Люк-
сембург Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Р. Люксембург. за-
арештований 1 квітня 1938 р. як член к.-р. 
фашистської організації (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 16 лип-
ня 1938 р. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

ГаРтвіГ якóб якóбович народився 1891 р. 
у с. Судиха Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Кам’яна Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Тельмана. заарештований 5 жовтня 
1937 р. як член к.-р. фашистської шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 12 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1960 р.

ГаРтліб валентин йосифович народився 
1902 р. у кол. Кам’яна Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’яна 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

ГаРтліб емманóїл антонович народився 
1908 р. у с. Чернещина Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’яна 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

ГаРтліб Петро іванович народився 
1892 р. у кол. Кам’яна Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Кам’яна 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. заарештований 6 трав-
ня 1938 р. як член к.-р. націоналістичної ор-
ганізації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

ГаРтліб Петро іванович народився 
1913 р. у кол. Кам’яна Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Сах-
новщина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Санітар Сахновщинської ветеринарної 
лікарні. заарештований 5 травня 1938 р. як 
член націоналістичної організації та за к.-р. 
діяльність (статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 30 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1989 р.

Гасай тетяна іванівна народилася 1904 р. 
у с. Мала Рибиця Суджанського пов. Курської 
губ. Українка, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживала у Харкові. Учителька СШ № 127. 
заарештована 28 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітована 3 липня 1989 р.

Гасан іван михайлович народився 
1888 р. у с. Дементіївка Харківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Слати-
не Дергачівського р-ну Харківської обл. Ма-
шиніст паровозного депо Харків-Сорт. півд. 
залізниці. заарештований 20 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці у спецскладі 13 груд-
ня 1937 р. засуджений на 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Ухвалою судово-наглядової колегії верховно-
го Суду СРСР від 20 лютого 1938 р. ст. 547 КК 
УРСР перекваліфіковано на ст. 5630 п. «а» КК 
УРСР і за статтями 5630 п. «а», 5410 КК УРСР 
визначено покарання у вигляді позбавлення 
волі у вТТ на 3 роки з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 24 квітня 1994 р.

ГаснеР вільгельм юлійович народився 
1890 р. у с. Шарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач складу заводу «Світло шахтаря». за-
арештований 20 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську та диверсійну роботу (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 квітня 1959 р.

Гасс Гóстав іванович народився 1888 р. 
у с. Розенталь Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Червоне село 
Лозівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоне село». заарештований 23 січ-
ня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на 
користь іноземної держави (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 вересня 1958 р.

Гасс едóард іванович народився 1882 р. 
у с. Розенталь Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Червоне село 
Лозівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоне село». заарештований 23 січ-
ня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на 
користь іноземної держави (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 вересня 1958 р.

Гасс йоганн йоганнович народився 
1904 р. у с. Артільне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, з капіталіс-

тів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Лозова півд. залізниці. заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. за к.-р. пропаганду та 
приховування свого соціального походження 
під час оформлення на роботу на залізничний 
транспорт (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 4 лютого 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Лозова півд. залізниці 18 лютого 
1939 р. з анулюванням підписки про невиїзд.

Гасс карл вільгельмович народився 
1883 р. у кол. Гутартар Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Червоне село 
Лозівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоне село». заарештований 23 січ-
ня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на 
користь іноземної держави (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 вересня 1958 р.

Гасс олександр іванович народився 
1912 р. у сел. Лозова павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Лозівської МТМ. заарештований 10 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

Гасс отто іванович народився 1870 р. 
у с. Розенталь Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Червоне село Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Утриманець. 
заарештований 23 січня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність на користь іноземної дер-
жави (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

Гасюк йосиï дем’янович народився 
1879 р. у с. Могильне Гайсинського пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник ст. Левада півд. залізниці. заарештований 
20 квітня 1938 р. як член к.-р. бойової білогвар-
дійської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 листопада 1939 р. за причетність 
до антирад. організації висланий до Казахстану 
на 5 років. Реабілітований 28 березня 1989 р.
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Гатинський яків юрійович народив-
ся 1895 р. у с. піщане Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. військовий керівник СШ № 7. У 1921 р. 
під слідством за  участь у к.-р. організації 
білих офіцерів. заарештований 29 березня 
1938 р. як член к.-р. військової організації 
РОвС (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 травня 1957 р.

ГаУбт Герман едвардович народився 
1899 р. у с. Стовпецьке Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Крутоярівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. як прибіч-
ник фашистської Німеччини та антидержавну 
і к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

ГаУЗеР юхим артóрович народився 
1905 р. у с. Східниця Дрогобицького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. єврей, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Шофер 
контори Союзутилю. заарештований 13 жовт-
ня 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 12 червня 1962 р.

ГаУсман олександра леоïольдівна на-
родилася 1900 р. у м. юр’їв юр’ївського пов. 
Ліфляндської губ. Росіянка, з службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала у Хар-
кові. Секретар артілі «Універтруд». заарешто-
вана 21 травня 1938 р. як дружина зрадника 
батьківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР, наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.). 
Справу закрито Ов УДб НКвС ХвО 26 груд-
ня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

ГаФт-тільман мойсей ілліч народився 
1899 р. у м. Конотоп Конотопського пов. Черні-
гівської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт., у 1917—1924 рр. член партії  сіоніс-
тів-соціалістів, у 1930—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. викладач Харківського 
с.-г. інституту. У 1922 р. під слідством як член 

партії сіоністів-соціалістів. за арештований 
27 лютого 1938 р. як член антирад. шпи-
гунської сіоністської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 лютого 1957 р.

Гах борис володимирович народився 
1901 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач редакційного бюро палацу 
піонерів. заарештований 15 січня 1938 р. як 
член к.-р. фашистської організації (статті 548, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 31 січня 1938 р. 
за недоведеності звинувачення з негайним 
звільненням з-під варти.

Гахов олександр васильович народив-
ся 1902 р. у с. Манченки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Манченки 
Харківського р-ну Харківської обл. Доглядач 
будинку 14-го окремого батальону зв’язку. за-
арештований 31 травня 1938 р. за шпигунську 
діяльність на користь Німеччини (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1958 р.

Гахов Федір васильович народився 
1895 р. на хут. Коваленкове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Кова-
ленкове Харківського р-ну Харківської обл. 
Машиніст депо Люботин півд. залізниці. за-
арештований 31 травня 1938 р. як член дивер-
сійної організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито Харківським міськвідділом 
НКвС 25 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гаценко іван михайлович народився 
1902 р. на ст. Імяльно Китайської Східної 
залізниці. Українець, з робітників, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник транспортного сектора трес-
ту «Трубосталь». заарештований 22 серпня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської шкідниць-
кої організації (статті 546, 547, 5411 КК УРСР), 
етапований для подальшого слідства до Києва 
у розпорядження УДб НКвС УРСР і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 31 жовт-
ня 1937 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 1 листопада 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 27 березня 1958 р.
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Гацке альберт іванович народився 
1911 р. у с. Михалючка заславського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 19 січня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за агітацію за 
розвал колгоспів (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 14 жовтня 1938 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Справу 
закрито прокуратурою Сахновщинського р-ну 
19 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Гацке еріх йоганнович народився 1907 р. 
у с. Михалючка заславського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Тавежня Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 січня 1938 р. як член к.-р. 
німецької фашистської організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

Гацке Раймóнд іванович народився 
1915 р. у м. пінськ пінського пов. Мінської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Тавежня Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталі-
на. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 19 січня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за к.-р. діяльність, спрямовану на розвал 
колгоспів (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Сахновщинським Рв НКвС 
22 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти. На 1941 р. проживав 
у с. Судиха Сахновщинського р-ну Харківської 
обл., член колгоспу ім. петровського. зааре-
штований 4 вересня 1941 р. за ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР, помер 14 листопада 1941 р. в тюремній 
лікарні в’язниці № 5 м. Актюбінськ. Справу 
закрито слідгрупою УДб УНКвС по Актю-
бінській обл. 5 березня 1942 р. (ст. 4 п. 1 КпК 
РРФСР). Реабілітований 21 листопада 1994 р.

Гацке Роберт юліóсович народився 
1907 р. у с. Радовель Овруцького пов. во-
линської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Андріївка зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Шлях Леніна». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. як член к.-р. 

організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

Гацький альбін людвігович народився 
1887 р. у с. притівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Улянівка зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Котовського. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 30 грудня 1937 р. як член 
антирад. організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 вересня 1989 р.

ГаШинський леонард антонович на-
родився 1867 р. у с. Сухневичі Мінської губ. 
білорус, з дворян, освіта середня спеціаль-
на, позапарт. проживав у Харкові. Настоя-
тель католицького костьолу. заарештований 
12 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 24 верес-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 12 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 22 серпня 1958 р.

ГаШко олексій Федорович народився 
1908 р. у с. Чорна Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Економіст комбінату ширвжит-
ку. заарештований 13 серпня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (статті 541 п. «а», 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 7 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 11 грудня 1937 р.

Гащенко яків антонович народився 
1904 р. у с. полкова Микитівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Робітник Краснокутсько-
го райлісгоспу. заарештований 15 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію та к.-р. погляди 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГвоЗденко віктор іванович народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. бухгал-
тер Харківського канатного заводу. У 1933 р. 
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під арештом органів ДпУ за к.-р. діяльність. 
заарештований 28 березня 1938 р. як член к.-р. 
білогвардійської бойової організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 вересня 1956 р.

ГвоЗдецький кóзьма данилович на-
родився 1889 р. у с. велика писарівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
29 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 7 лютого 
1938 р. засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі у далеких вТТ з обмеженням прав на 1 рік. 
Реабілітований 18 березня 1976 р.

ГвоЗдєв володимир васильович наро-
дився 1893 р. у м. Костянтиноград Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. зоотехнік інкубаторної стан-
ції. заарештований 7 вересня 1937 р. за службу 
у гетьманській та денікінській арміях, к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. На 1960 р. проживав 
у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 9 вересня 1960 р.

ГвоЗдиков микола костянтинович на-
родився 1894 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з дворян, освіта вища, позапарт. завіду-
вач спортивної частини стадіону «здоров’я». 
У 1921 р. під слідством за службу в білій армії. 
заарештований 1 вересня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію та службу в білих (статті 5410 ч. 1, 5413 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 березня 1989 р.

ГвоЗдьов михайло дмитрович наро-
дився 1895 р. у с. Іванцево Ярославської губ. 
Росіянин, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер зав-
кому заводу № 193. заарештований 15 квітня 
1938 р. як член української націоналістичної 
організації та за шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 19 жовтня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГебеРт іван християнович народився 
1904 р. у кол. юрієнталь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. безпаль-
цеве барвінківського р-ну Харківської обл. 

Член колгоспу «Роте штерн». заарештований 
3 січня 1938 р. за антидержавну та к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 липня 1963 р.

ГебеРт яків християнович народився 
1907 р. у м. Самара Самарської губ. Німець, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
4 лютого 1938 р. за шпигунство (статті 546, 
5410 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 28 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гебіх Георгій олександрович народився 
1881 р. у м. Ромни Ромнівського пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший бухгалтер контори постачання тресту  
шкільного будівництва. заарештований 4 жовт-
ня 1937 р. за диверсійну роботу під час праці 
в Укр вибухпромі (ст. 547 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 3 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 липня 1993 р.

Геванді тигран нікогосович народився 
1892 р. у с. Афтулан, персія. вірмен, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Кустар-чоботар. заарештований 
4 березня 1938 р. як член к.-р. дашнацької 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГевеРГіЗов савель Григорович наро-
дився 1879 р. у м. Урмія, персія. Ассирієць, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття. заарештований 
17 лютого 1938 р. як член к.-р. шпигунської 
терористичної організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР), помер 14 березня 1938 р. у Харків-
ській слідчий в’язниці. Справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 17 березня 1938 р. (ст. 197 ч. 4 
КпК УРСР). Реабілітований 20 грудня 1995 р.

ГевлиЧ трохим єлисейович народив-
ся 1898 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1925 р. проживав 
у с. Козачка зміївського р-ну Харківської обл. 
Робітник Козачкинської дільниці зміївського 
лісгоспу. заарештований 15 грудня 1937 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
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лу про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 лютого 1957 р.

ГевлиЧ Федір васильович народився 
1891 р. на хут. Гевличі Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. білопілля біло-
пільського р-ну Харківської обл. Інструктор 
ст. білопілля півд. залізниці. заарештований 
12 лютого 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
14 червня 1938 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину.

ГевоРГіЗ Шóмóн Геворгізович народився 
1889 р. у м. Урмія, персія. Ассирієць, з куста-
рів, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чистильник взуття артілі «Схід». заарештова-
ний 26 березня 1938 р. як член антирад. теро-
ристичної дашнацької організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 546, 
548, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

ГевоРкян амбарцóм Геворкович на-
родився 1877 р. у м. ван, Туреччина. вір-
мен, з міщан, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття. заарештований 
31 березня 1938 р. як член к.-р. терористичної 
дашнацької організації (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 542, 
546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 12 червня 1956 р.

ГевоРкян нішан Геворкович народився 
1882 р. у м. ван, Туреччина. проживав у Хар-
кові. Чистильник взуття артілі «Схід». вірмен, 
з міщан, письмен., позапарт. заарештований 
3 березня 1938 р. як член к.-р. терористичної 
дашнацької організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 12 червня 1956 р.

ГеГомянц артем акоïович народив-
ся 1896 р. у м. Ахалкалакі Ахалкалакського 
пов. Тифліської губ. вірмен, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник деревообробного заводу ст. Ри-
жів півд. залізниці. заарештований 5 лютого 
1938 р. за к.-р. націоналістичну шпигунську 
діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 7 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 12 червня 1956 р.

ГеГУГейт артóр Робертович народився 
1883 р. у м. Тауроген Ковенської губ. Німець, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший інженер конструктор-
ського відділу ХЕТзу. У 1931 р. як член к.-р. 
шкідницької організації засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі. заарештований 28 ве-
ресня 1937 р. за диверсійну та розвідувальну 
діяльність (статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 1 вересня 1989 р.

ГеГУГейт олександра карлівна народи-
лася 1886 р. у Стокгольмі. Шведка, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
14 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 21 березня 1989 р.

Геде микола Георгійович народився 
1899 р. у с. богатинка Могилівського пов. по-
дільської губ. Німець, з міщан, освіта непов-
на середня, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Статистик 
радгоспу «Комсомолець» у сел. панютине 
Лозівського р-ну. заарештований 30 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1960 р.

Гейбо Петро іванович народився 1900 р. 
у м. Луганськ Слов’яносербського пов. Катери-
нославської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, у 1920—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. 1-й секретар Красноградсько-
го райкому Кп(б)У. заарештований 19 ве-
ресня 1937 р. як член антирад. терористичної 
організації правих (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 грудня 1937 р. засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1957 р.

Гейда яків Петрович народився 1901 р. 
у с. Дементіївка Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. помічник маши-
ніста ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заареш-
тований 19 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 7 січня 1938 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
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на 3 роки. Ухвалою колегії у транспортних 
справах верховного Суду СРСР від 2 березня 
1938 р. вирок скасовано, справу передано на 
новий розгляд в іншому складі суду. Лінсудом 
півд. залізниці 29 січня 1939 р. виправда-
ний. звільнений з-під варти 2 лютого 1939 р.

ГейдеРіх Георгій миколайович наро-
дився 1886 р. у с. Новоспасівське Маріуполь-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, 
із селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у с. жихар Харківського р-ну Хар-
ківської обл. пічник ст. Основа півд. заліз-
ниці. У 1918 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1928 р. як син куркуля висланий за межі 
села. заарештований 19 лютого 1938 р. за 
шпигунство та к.-р. агітацію (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1989 р.

ГейдінГеР Герман карлович народився 
1882 р. у м. вітебськ вітебської губ. Німець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХЕТзу. заарешто-
ваний 11 грудня 1937 р. за к.-р. шкідницьку 
діяльність (статті 5411, 546, 547 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

Гейко варфоломій Платонович народив-
ся 1892 р. у с. Атюша Чернігівської губ. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Начальник військово-навчаль-
ного пункту Ленінської райради Тсоавіахіму. 
заарештований 15 листопада 1937 р. за участь 
у військовій фашистській змові (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 1937 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 лютого 1957 р.

Гейко стратон Захарович народився 
1881 р. у с. Комишувата Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1917 р. член Укра-
їнської партії соціалістів-федералістів. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. плановик комбікормового 
заводу. заарештований 5 серпня 1937 р. як 
відомий діяч українського націоналістично-
го руху та за антирад. агітацію (ст. 5410 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 Тома-
синтабі. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

Гейман юліóс людвігович народився 
1899 р. у с. Новоолександрівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Кам’янка Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Рахівник колгоспу ім. Лу-
начарського. У 1934 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 червня 1963 р.

Гейн авгóст іванович народився 1891 р. 
у с. Лісобуда житомирського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Новомиколаївка Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. фашистську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

Гейн едóард Германович народився 
1898 р. у с. Лісобуда житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новоми-
колаївка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. ворошилова. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 16 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1964 р.

Гейн еміль карлович народився 1883 р. 
у кол. Капитульщина заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Колгунівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник колгоспу ім. політвідділу. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

ГейЧенко олександр Григорович на-
родився 1902 р. у сел. панютине павлоград-
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ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. панютине Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник пвРз. заарешто-
ваний 7 жовтня 1937 р. як член к.-р. дивер-
сійної організації (статті 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
14 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

ГейЧенко олексій Григорович наро-
дився 1900 р. у сел. панютине павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1930—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. бригадир пвРз. заарештований 13 січня 
1938 р. як член к.-р. диверсійної шпигунської 
організації, за підривну діяльність (статті 549 
через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 березня 1938 р. (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 22 вересня 1956 р.

ГеккендоРФ (Гекендорф) людвіг Фер-
динандович народився 1876 р. у [заславському 
пов. волинської губ.]. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. бага-
та Чернещина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. постишева. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 18 квітня 1989 р.

ГеккендоРФ Рóдольф людвігович на-
родився 1911 р. у с. Дерманка Новоград-во-
линськогого пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. багата Чернещина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. паризької  
комуни. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 6 травня 1938 р. за к.-р. діяльність,  
участь у німецькій к.-р. націоналістичній ор-
ганізації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

ГеккеР лідія михайлівна народилася 
1893 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. єврейка, з тор-
говців, освіта середня, позапарт. проживала 

в Харкові. Медсестра поліклініки ІТР. за-
арештована 27 жовтня 1937 р. як дочка купця, 
дружина білого офіцера, за зв’язки з закор-
донною терористичною організацією та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 14 листопада 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітована 20 червня 1989 р.

ГеккеР Розалія борисівна народилася 
1893 р. у м. Ростов Ростовського окр. області 
війська Донського. єврейка, з торговців, осві-
та середня, позапарт. проживала у Харкові. 
завідувач кіоску райспоживспілки. У 1921 р. 
під арештом ЧК за співробітництво з біло-
гвардійською контррозвідкою. заарештована 
3 грудня 1937 р. за службу в білій армії та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбувала в півні-
чуралтабі, звідки звільнена достроково 27 груд-
ня 1942 р. Реабілітована 18 жовтня 1957 р.

Гекле олена Фердинандівна народила-
ся 1906 р. у с. Карліут Феодосійського пов. 
Таврійської губ. Німкеня, із священнослужи-
телів, освіта середня, позапарт. проживала 
у Харкові. приватний викладач німецької 
мови. заарештована 27 жовтня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Реабілітована 14 липня 1989 р.

ГелеР василь адамович (вільгельмович), 
див. ГЕЛЛЕÐ (Гåлåð) Âàñèлü Аäàìîâèч (Â³лü-
гåлüìîâèч).

ГелеР вільгельм авгóстович, див. ГЕЛ-
ЛЕÐ (Гåлåð) Â³лüгåлüì Аâгóñòîâèч.

ГелеР емма карлівна народилася 1899 р. 
у м. брайтенштейн, Німеччина. Німкеня, 
з кустарів, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. завідувачка кіоску харчоторгу 
ХТз. заарештована 21 червня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГелеР юліóс авгóстович, див. ГЕЛЛЕÐ 
(Гåлåð) Юл³óñ Аâгóñòîâèч.

Гелетюк іван юліанович народився 
1893 р. у с. жаб’яче Станіславського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач 
Харківського політехнічного технікуму. за-
арештований 29 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації та агент іно-
земної розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) 
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і ухвалами особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 листопада 1937 р. та комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Івдель-
табі в Свердловській обл. У 1944 р. звільнений 
з-під варти достроково. У 1944—1950 рр. пра-
цював учителем в Узбецькій РСР. з 1950 р. 
проживав у колгоспі ім. Хрущова у верхньо-
хавському р-ні воронезької обл., працював 
учителем. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

Гелла іван Пилиïович народився 1909 р. 
у с. Новоспаське вовчанського пов. Харків-
ської губ. Національність та освіта невідомі, із 
селян, позапарт. проживав у с. Шевченкове 
печенізького р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 11 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію і за те, що ніде не працював 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 26 жовтня 
1937 р. (статті 5410, 69 ч. 3 , 170 п. «г» КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 22 жовтня 1993 р.

ГеллеР (Гелер) василь адамович (віль-
гельмович) народився 1884 р. у кол. Лісобуда 
житомирського пов. волинської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. верхньо-водяне близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний колос». У 1924 р. розкуркулений. 
заарештований 9 лютого 1938 р. як член к.-р. 
німецької націоналістичної організації та к.-р. 
агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 липня 1960 р.

ГеллеР (Гелер) вільгельм авгóстович на-
родився 1892 р. у с. Лісобуда житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Новомикола-
ївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 січ-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

ГеллеР (Гелер) юліóс авгóстович наро-
дився 1898 р. у с. Ставище житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новомиколаївка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-

донної смуги. заарештований 20 грудня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1964 р.

ГельбаРт (Гельбард) Герш соломонович 
народився 1880 р. у м. злочів Серадзького 
пов. Каліської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник фабрики «Червона нитка». заареш-
тований 21 серпня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

Гельд альберт Петрович народився 
1912 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Електромонтер фабри-
ки-пральні № 1. заарештований 23 червня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної латвій-
ської організації та за диверсійну діяльність 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 28 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 17 вересня 1957 р.

Гельман адольф адольфович народився 
1892 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петроков-
ської губ. Німець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1921—1923 рр. член компар-
тії Німеччини, у 1923—1930 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Комарівської 
суконної фабрики. заарештований 13 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1963 р.

Гельмель іван Францович народився 
1892 р. у с. безак [Костянтиноградського пов. 
полтавської губ.] Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 29 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листопа-
да 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 квітня 1959 р.



445Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

Гельмель йосиф олександрович на-
родився 1914 р. у с. єлизаветівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Німець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Сера-
фимівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Учитель німецької СШ. заарештований 
26 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 листопада 1938 р. (статті 547, 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

ГельФанд ілля Зельманович народився 
1884 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. 
Мінської губ. єврей, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. заготівельник взуття взуттєвої фабрики 
ім. Шмідта. заарештований 16 березня 1938 р. 
як антирад. елемент і відвідувач польського 
консульства (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. як заарештований помил-
ково замість людини з таким же прізвищем.

ГельФеРіх інна максиміліанівна наро-
дилася 1909 р. і проживала в Харкові. Нім-
кеня, із службовців, освіта вища, позапарт. 
завідувачка кабінету кераміки картинної га-
лереї. заарештована 23 березня 1938 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
заарештована 29 серпня 1941 р. у м. Іркутськ 
Іркутської обл. як дочка репресованого і така, 
що знаходилась під слідством за к.-р. діяль-
ність (ст. 35 КК РРФСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 29 серпня 1942 р. 
як соціально небезпечний елемент позбавле-
на волі у вТТ на 5 років. померла 16 грудня 
1942 р. в Іркутській тюремній лікарні. Реабі-
літована 5 грудня 1989 р. 

Гемба олександр Петрович народився 
1876 р. у с. Котюржинці Старокостянтинів-
ського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Секретар історичного факультету 
ХДУ. заарештований 14 лютого 1938 р. як 
член антирад. української націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 січня 1959 р.

Геневський євген Петрович народив-
ся 1901 р. у с. білопілля Сумського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Еконо-
міст торгової бази Головскла. заарештований 

27 жовтня 1937 р. як син поміщика, колишній 
білий та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 5 липня 1989 р.

Генін яків лазарович народився 1892 р. 
у м. Яготин пирятинського пов. полтавської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Старший еко-
номіст монтажно-технічного тресту. заареш-
тований 22 липня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Геніх андрій андрійович народився 1875 р. 
у с. пришиб Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм ського р-ну 
Харківської обл. Робітник сировинної бази 
Цукротресту. заарештований 15 жовтня 1937 р. 
як член антирад. повстанської організації та за 
шкідництво (статті 546, 547, 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1957 р.

Геніх володимир Гóставович народився 
1908 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. як прибічник фашистської Німеч-
чини та за к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 вересня 1989 р.

Геніх (Генніг) Генріх Гóставович наро-
дився 1915 р. у с. Тавежня Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вежня Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Р. Люксембург, трак-
торист. заарештований 22 березня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 1938 р. (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 12 червня 1959 р.

Геніх (Генніг) Гóго Гóставович народив-
ся 1898 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
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Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 14 люто-
го 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 березня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

Геніх Гóстав Гóставович народився 
1895 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Р. Люксембург. заарештований 
14 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 березня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

Генке Герберт едóардович народився 
1912 р. у м. Олевськ Овруцького пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Студент Харків-
ського педагогічного інституту іноземних мов. 
заарештований 8 липня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 21 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Генке Гóстав михайлович народився 
1907 р. у с. будки-Собичинські Овруцького 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кобзівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Соцперебудова». У 1933 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 19 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської націоналістич-
ної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 липня 1959 р.

Генке михайло матвійович народився 
1872 р. у с. Олексіївка Овруцького пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Кобзівка Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Соцперебудова». в адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 21 грудня 1937 р. як член к.-р. органі-
зації та за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

Генке Рейнгольд михайлович народився 
1905 р. у с. будки-Собичинські Овруцького 

пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кобзівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Соцперебудова». У 1933 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 21 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 липня 1959 р.

ГенніГ Генріх Гóставович, див. ГЕН²Õ 
(Гåíí³г) Гåíð³õ Гóñòàâîâèч.

ГенніГ Гóго Гóставович, див. ГЕН²Õ 
(Гåíí³г) Гóгî Гóñòàâîâèч.

ГенРіхсон віктор вікторович наро-
дився 1898 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Росіянин, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер Кооптрансу. 
заарештований 31 серпня 1937 р. за роз-
відувальну діяльність на користь Німеччини 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00439 від 25 липня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 8 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 серпня 1989 р.

ГенРіхсон марія кіндратівна народила-
ся 1898 р. у м. єлисаветград єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1924 рр. 
член РКп(б), у 1932—1937 рр. член вКп(б). 
проживала в Харкові. Інспектор Харківського 
міськхарчоторгу. заарештована 11 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигунство 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
27 листопада 1937 р. за станом здоров’я під-
слідної. звільнена з-під варти 3 грудня 1937 р.

ГентоШ євген іванович народився 
1903 р. у м. Устеріки Косівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер Лозівського 
цвяхового заводу. У 1931 р. за шпигунство ви-
сланий на 3 роки до Архангельська, але втік 
і оселився у м. Мінеральні води північно-
Кавказького краю. У 1932 р. за втечу з місця 
вислання позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
заарештований 16 лютого 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. (статті 546, 547 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
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4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 травня 1989 р.

ГенШбеРГ Григорій Рахмилович наро-
дився 1914 р. у с. плетений Ташлик Херсон-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта середня, 
позапарт., у 1931—1937 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. завідувач відділу юнко-
рів редакції газети «Ленінська зміна». заареш-
тований 17 вересня 1937 р. як член терорис-
тичної молодіжної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна 
з негайним виконанням вироку згідно з по-
становою ЦвК СРСР від 1 грудня 1934 р. 
Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 червня 1956 р.

ГенШель юліóс вільгельмович народив-
ся 1903 р. у кол. євгенівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Гракове Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник радгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 16 грудня 
1937 р. за розвідувальну роботу (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 вересня 1989 р.

ГеоРГі Павло дмитрович народився 
1896 р. у с. Урус-Ходжа Таврійської губ. Грек, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Голова промартілі «Електорометал». заареш-
тований 30 грудня 1937 р. за к.-р. націоналіс-
тичну та розвідувальну діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 жовтня 
1938 р. (статті 547, 5411 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Справу закрито 
слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
30 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГеоРГієв цветан христофорович наро-
дився 1897 р. у с. Орехове, Князівство болга-
рія. болгарин, з робітників, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1927 р. проживав у Харкові. 
Механік Харківського лісопильного заводу 
№ 1. заарештований 14 грудня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1956 р.

ГеоРГієвська віра данилівна народи-
лася 1889 р. і проживала в Харкові. Українка, 
із службовців, освіта середня, позапарт. бух-

галтер майстерень Тсоавіахіму. заарештована 
24 березня 1938 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (статті 541 п. «а» КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 4 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітована 30 березня 1989 р.

ГеПнеР юлій Романович народився 
1897 р. у м. Соколка Сокольського пов. Грод-
ненської губ. єврей, із службовців, освіта ви-
ща, у 1918—1920 рр. член бунду, член вКп(б) 
з 1932 р. проживав у Харкові. Учитель школи 
№ 42. заарештований 30 квітня 1938 р. як 
член антирад. меншовицької терористичної 
організації (статті 548 через ст. 17, 5410, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 17 жовтня 1939 р. як член 
антирад. організації висланий до Казахстану 
на 3 роки. Реабілітований 20 липня 1956 р.

ГеРанин василь михайлович народився 
1904 р. у с. Райгородок житомирського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, освіта 
вища, у 1921—1930 рр. член вЛКСМ, у 1925—
1937 рр. член вКп(б). проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
завідувач райземвідділу вовчанського райви-
конкому. заарештований 22 вересня 1937 р. за 
шкідницьку роботу (ст. 547 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
30 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 3 вересня 1991 р.

ГеРасименко арсен антонович наро-
дився 1881 р. на хут. Хрипуни вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. бузове 
вільхуватського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 квітня 1989 р.

ГеРасименко денис андрійович наро-
дився 1875 р. у с. петропавлівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. пе-
тропавлівка богодухівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «3-й вирішальний рік 
п’ятирічки». У 1930 р. розкуркулений, висла-
ний до північного краю. заарештований 9 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1989 р.
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ГеРасименко іван дмитрович народив-
ся 1882 р. у с. відрадне Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник комунгоспу Ле-
нінського р-ну м. Харкова. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 19 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

ГеРасименко леонтій демидович на-
родився 1889 р. у с. Маячка Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Софіївка пер-
ша близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «правда». заарештований 8 лютого 
1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. агіта-
цію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), а 7 травня 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд. Справу закрито близнюківським Рв 
НКвС 30 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГеРасименко олександр сïиридонович 
народився 1903 р. у с. Кутьківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Кутьківка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Хвиля революції». заарештований 
6 грудня 1937 р. за к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у Самартабі, де й помер 19 берез-
ня 1942 р. Реабілітований 23 грудня 1960 р.

ГеРасименко Петро свиридонович 
народився 1882 р. у с. Кутьківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Куть-
ківка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Хвиля революції». заарешто-
ваний 4 листопада 1937 р. за антирад. про-
паганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Свободний Хабаровського краю. Реабілі-
тований 26 жовтня 1989 р.

ГеРасименко семен данилович наро-
дився 1879 р. у с. Дащенки Лохвицького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Малинів-
ка барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». У 1933 р. роз-
куркулений. заарештований 1 квітня 1938 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 24 червня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

ГеРасименко Федір сïиридонович на-
родився 1885 р. на хут. Кутьківка Куп’ян-

ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Кутьківка Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. заарештований 
24 жовтня 1937 р. за к.-р. погляди та поширен-
ня к.-р. чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 18 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Амурзалізничтабі у м. Хабаровськ Хабаров-
ського краю. Реабілітований 14 червня 1989 р.

ГеРасименко Федот васильович наро-
дився 1872 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 ст. Кириківка півд. залізниці. заарешто-
ваний 9 серпня 1937 р. за антирад. агітацію та 
листування з сином, який проживав у парижі 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 23 жовтня 1937 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі у м. владивосток приморського 
краю, де й помер 20 червня 1938 р.

ГеРасимов костянтин олексійович на-
родився 1900 р. у с. великий бурлук вов-
чанського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1925 р. проживав і працював заступником 
директора Ананьївського цукрового заводу 
Краснокутського р-ну Харківської обл. зааре-
штований 6 червня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГеРасимов микита Федорович народив-
ся 1888 р. у с. Нуще збаразького пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, у 1925—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
завідувач відділу кадрів контори Медсанбуду. 
заарештований 13 серпня 1937 р. за шпигун-
ство на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 грудня 1958 р.

ГеРасимов олександр васильович наро-
дився 1879 р. у м. жиздра жиздринського пов. 
Калузької губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Маши-
ніст повітряно-компресорної станції у сел. Ли-
повий Гай Харківського р-ну Харківської 
обл. заарештований 15 квітня 1938 р. за к.-р. 
есерівську діяльність (статті 548, 549, 5411 КК 
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УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 квітня 1965 р.

ГеРасимов олександр іванович наро-
дився 1887 р. у м. бєлозерськ Санкт-петербур-
зької губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Андріївка Друга ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
цегельного заводу. заарештований 22 вересня 
1937 р. як член шпигунсько-диверсійної орга-
нізації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у верхньобуреїнському р-ні 
Амурської обл. Справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 10 березня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГеРасимов Прокіï васильович наро-
дився 1895 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новоми-
колаївка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «вперед». У 1929 р. розкур-
кулений. заарештований 23 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 грудня 1960 р.

ГеРасимовиЧ Пелагея михайлівна 
народилася 1895 р. у міст. Сасів золочівського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українка, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Учи-
телька шкіл № 12 і 103. У 1933 р. під слід-
ством Спв ДпУ УСРР як член к.-р. есерів-
ської організації (ст. 5411 КК УСРР). заареш-
тована 18 квітня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 22 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 8 березня 
1939 р. з-під варти звільнена.

ГеРасимЧУк данило йосиïович на-
родився 1894 р. у с. Скоморохи провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Диригент хору палацу 
культури заводу ім. Комінтерну. заарешто-
ваний 26 жовтня 1937 р. як член антирад. 
української націонал-фашистської організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харківській 

обл. у січні 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГеРасимЧУк іван Романович народив-
ся 1910 р. у с. Дубрівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. багата Чернещина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. постише-
ва. У адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 15 лю-
того 1938 р. як член української націоналіс-
тичної організації, шкідництво та антирад. 
агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

ГеРасимЧУк максим йосиïович на-
родився 1885 р. у с. Майдан-Лабунський за-
славського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дубові Гряди Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Чубаря. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГеРасимЧУк Роман Федорович наро-
дився 1888 р. у с. Дубрівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. багата Чернещина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. постишева. 
Розкуркулений. У адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 19 січня 1938 р. як член української 
націоналістичної організації, за шкідництво та 
антирад. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

ГеРасим’юк Федір юрійович наро-
дився 1896 р. у провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кочеток Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Майстер Чугуївського лісгоспу. заареш-
тований 12 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 травня 1960 р.
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ГеРащенко олександр матвійович на-
родився 1887 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. бо-
годухів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Головний бухгалтер богодухівсільгосппостачу. 
У 1920 р. під арештом губЧК за участь у молебні 
на честь денікінців. заарештований 27 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у півнич-
залізничтабі. На 1957 р. проживав у м. богоду-
хів, працював бухгалтером навчального центру 
ДТСААФ. Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГеРащенко Павло васильович наро-
дився 1893 р. у с. Демки золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нова 
Миколаївка Ковалівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. У 1932 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав 
і за ст. 5410 КК УСРР висланий до північ-
ного краю на 5 років. На засланні перебував 
у м. Архангельськ. заарештований 5 серпня 
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 14 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 травня 1989 р.

ГеРащенко стеïан антонович наро-
дився 1913 р. у с. василівка Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1937 рр. член 
вЛКСМ. Служив у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Червоноармієць стро-
кової служби 14-го корпусного арт. полку. 
заарештований 2 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію та антисемітизм (статті 5410 ч. 1, 
5621 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
8 лютого 1938 р. засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Термін покарання відбував у північ-
східтабі. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

ГеРащенко Федір ілліч народився 
1901 р. у с. Соколів зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Машиніст депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
17 січня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), помер у лікарні Харківської в’язниці 
№ 5 13 липня 1938 р. Справу закрито лінсудом 
півд. залізниці 20 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «а» 
КпК УРСР). Реабілітований 29 червня 1989 р.

ГеРащенко яків данилович народився 
1893 р. у міст. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-

лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Ковальчуки Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Ананьївського цукро-
заводу. У 1929 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. звільнений з-під варти достроково. за-
арештований 14 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 червня 1989 р.

ГеРб агата миколаївна народилася 1906 р.  
у кол. Ямбург Катеринославського пов. Ка-
теринославської губ. Німкеня, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживала в кол. 
безпальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. завідувачка початкової школи. заарешто-
вана 7 березня 1938 р. як член антирад. націона-
лістичної німецької організації (статті 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито барвінківським 
Рв НКвС 27 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнена з-під варти 22 серпня 1939 р.

ГеРб іван йосифович народився 1890 р. 
у кол. блюменталь Херсонського пов. Херсон-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював у радгоспі 
«Соціалістична хода» у барвінківському р-ні 
Харківської обл. У 1933 р. під слідством ДпУ 
УСРР за шкідництво. заарештований 1 січня 
1938 р. за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 547 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 грудня 1965 р.

ГеРб яків йосифович народився 1886 р. 
у с. Лугове [бердянського] пов. Таврійської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. безпальцеве барвінківського 
р-ну Харківської обл. завідувач магазину. за-
арештований 17 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
і к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

ГеРб яків якович народився 1918 р. 
у с. Ніколаєвка воронезької губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у кол. безпальцеве барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель НСШ. заарештований 
8 березня 1938 р. як член антирад. націона-
лістичної німецької організації та за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
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стріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

ГеРбеРсГаГен (Герберсгагенд) євген 
андрійович народився 1900 р. у кол. Гох-
штедт Мелітопольського пов. Таврійської губ.  
Німець, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. барвінкове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник комбі-
нату «Союзборошно». заарештований 25 лю-
того 1938 р. за антирад. діяльність і підривну 
шкідницьку роботу (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Харківським міськ-
відділом НКвС 14 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГеРбін серафим омелянович народився 
1912 р. у с. Нова Олександрівка вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Нова Олександрівка печенізького 
р-ну Харківської обл. Тракторист радгоспу 
«Червона хвиля» великобурлуцького р-ну. 
У 1932 р. розкуркулений. У 1933 р. 1,5 міс. під 
арештом великобурлуцького ДпУ. заарешто-
ваний 2 листопада 1937 р. за антирад. розмови 
серед робітників радгоспу (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 18 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував в Амур-
залізничтабі. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 28 листопада 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГеРбУт микола дмитрович народився 
1912 р. у с. Рунівщина Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. Служив у м. Севасто-
поль Кримської АРСР. Курсант Севастополь-
ського училища зенітної артилерії. заареш-
тований 26 грудня 1937 р. за розповідання  
к.-р. анекдотів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито відділом військової прокуратури ХвО 
в Кримській АРСР 7 квітня 1938 р.

ГеРбУт надія іванівна народилася 
1892 р. у с. верхня Орілька зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, письмен., 
позапарт. проживала в с. закутнівка Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Домогоспо-
дарка. заарештована 6 листопада 1937 р. як 
баптистка та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 
КК УРСР), справу закрито Олексіївським Рв 
НКвС 9 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

ГеРГель михайло данилович народив-
ся 1894 р. у с. пристін Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пристін 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
ст. Красний Лиман північно-Донецької за-
лізниці. заарештований 21 жовтня 1937 р. за 

к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 30 серпня 1963 р.

ГеРеЗ іларіон семенович народився 
1895 р. у с. Смідин Ковельського пов. во-
линської губ. Національність невідома, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Степанівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоні бійці». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
6 травня 1938 р. як член к.-р. української націо-
налістичної організації, за антирад. агітацію 
та шкідництво (статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 травня 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 23 вересня 1939 р. справу повернено 
на нове судочинство в іншому складі суд-
дів. Харківським облсудом 16 грудня 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі в зМУ. Справу закрито вер-
ховним Судом УРСР 24 січня 1940 р. (ст. 347  
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГеРекке конрад Георгійович народив-
ся 1920 р. і проживав у Харкові. Німець, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
Учень німецької школи СШ № 59. заарешто-
ваний 18 вересня 1937 р. як син засуджено-
го за шпигунство, за недонесення органам 
НКвС про шпигунську діяльність батька та за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 жовтня 1939 р. як соціально небезпечний 
елемент висланий до Казахстану на 3 роки. 
Реабілітований 19 серпня 1994 р.

ГеРекке Розалія Федорівна народилася 
1893 р. у міст. Іванівка Катеринославської губ. 
єврейка, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживала в Харкові. бух-
галтер Харенерго. заарештована 16 вересня 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 2 червня 
1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років, а ухвалою 
від 24 липня 1943 р. за високі виробничі по-
казники термін покарання знижено на 1 рік. 
Реабілітована 22 травня 1989 р.

ГеРЖидовиЧ леонід семенович наро-
дився 1892 р. і проживав у Харкові. Націо-
нальність невідома, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. Машиніст депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 20 лютого 1938 р. за антирад. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 1 червня 1938 р. засуджений на 5 років 
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позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Ухвалою верховного Суду СРСР від 
7 грудня 1938 р. вирок суду скасовано, справу 
направлено на новий розгляд. Лінсудом півд. 
залізниці 27 квітня 1939 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки. Ухвалою верховного Суду 
СРСР від 14 травня 1939 р. справу закрито зі 
звільненням з-під варти.

ГеРінГ оскар Фрідріхович народився 
1914 р. у с. Горохівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Московка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник вагонного депо ст. Куп’янськ-Сорт. пів-
нічно-Донецької залізниці. заарештований 
21 січня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 21 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00439 від 25 липня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 квітня 1938 р. 
у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабілітова-
ний 17 жовтня 1989 р.

ГеРіссен ян Гóбертович народився 
1890 р. у м. Аахен Королівства пруссія. Ні-
мець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1920—1929 рр. член компартії Ні-
меччини, у 1932—1935 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник Хар-
ківського верстатобудівного заводу ім. Мо-
лотова. заарештований 21 вересня 1937 р. за 
шпигунську роботу (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл, дата вироку не-
відома. Розстріляний 4 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

ГеРке еміль карлович народився 1883 р. 
у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Харківської 
губ. Німець, з робітників, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Інженер Оргенерго.  
заарештований 30 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та шпигунську діяльність на користь 
Німеччини (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 29 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 квітня 1958 р.

ГеРлінец наóм мойсейович народився 
1905 р. у сел. Голта Ананьївського пов. Хер-
сонської губ. єврей, з кустарів, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Комендант 
гуртожитку Харківського інституту комуналь-
ного господарства. заарештований 19 груд-
ня 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
11 січня 1938 р. за недостатності матеріалів для 
притягнення до суду зі звільненням з-під варти.

ГеРман антон йоганнович народився 
1905 р. у м. Катовіце провінції Сілезія Коро-
лівства прусія. Німець, з робітників, пись-
мен., позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. Робітник  
Ізюмської електростанції. заарештований 
21 серпня 1937 р. за шпигунство та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

ГеРман Генріх Готлібович народився 
1885 р. у кол. бариківка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чоботар 
промартілі «Червона зірка». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 8 лютого 1938 р. 
за к.-р. націоналістичну діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1964 р.

ГеРман Герасим Романович народився 
1868 р. у м. бєльськ бєльського пов. Грод-
ненської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1921 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів, у 1921—
1923 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Сторож магазину. заарештований 14 лютого 
1938 р. за зв’язки з жандармським управлін-
ням, польськими шпигунами та належність до 
партії есерів (статті 546, 5410 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 23 грудня 1938 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

ГеРман карл карлович народився 
1882 р. у м. Лойбер, Німеччина. Німець, 
з робітників, освіта неповна середня, у 1905—
1917 рр. член соціал-демократичної партії 
Німеччини, у 1917—1929 рр. член партії неза-
лежних, член компартії Німеччини з 1920 р. 
проживав у Харкові. Інструктор ХТз. заареш-
тований 1 жовтня 1937 р. за розвідувальну ро-
боту (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 28 жовтня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 8 років. Реабілітова-
ний 31 березня 1989 р.

ГеРман тимофій Герасимович народився 
1883 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. юрчен-
кове печенізького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Калініна. заарештований 7 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
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УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 19 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Івдельтабі. Реабілітований 
7 грудня 1993 р.

ГеРман яків омелянович народився 
1909 р. у с. Московка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. Служив у сел. Даурія 
борзинського р-ну Читинської обл. вико-
нувач обов’язків начальника господарської 
команди 53-го прикордонного загону НКвС, 
лейтенант. заарештований 13 червня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 587, 5810, 5811 
КК РРФСР), справу закрито військовим про-
курором прикордонних і внутрішніх військ 
НКвС по Іркутській обл. 20 квітня 1939 р. 
(ст. 4 п. 5 КК РРФСР).

ГеРман яків харитонович народився 
1899 р. у с. піски-Радьківські Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. піски-
Радьківські борівського р-ну Харківської 
обл. Чорнороб на будівництві залізничної 
гілки півнчно-Донецької залізниці. У 1932 р. 
майно конфісковане. Ухвалою судової трійки 
при колегії ДпУ УСРР від 17 грудня 1933 р. 
(ст. 5411 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 
5 років. заарештований 4 березня 1938 р. за 
зв’язок з к.-р. повстанською групою, що про-
водила к.-р. агітацію, спрямовану на повален-
ня існуючого ладу (ст. 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 травня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
27 липня і 21 листопада 1989 р.

ГеРмановська Жанна (іоанна) нор-
бертівна народилася 1902р. у Києві. Німкеня, 
з робітників, освіта вища, позапарт. прожи-
вала в Харкові. викладач курсів Харківського 
обласного відділу народної освіти. У 1927 р. 
під слідством ДпУ УССР за шпигунство. за-
арештована 25 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 23 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляна 
11 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітована 
15 серпня 1989 р.

ГеРт володимир данилович народився 
1907 р. на хут. Красний Кут павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. без певного місця 
проживання. без певних занять. У 1936 р. під 
слідством Дніпропетровського облуправління 
НКвС як член к.-р. організації. заарештова-
ний 16 січня 1938 р. біля залізничного мосту 

на ст. павлоград півд. залізниці за перебу-
вання в забороненій зоні. Для подальшого 
слідства направлений до Харківської змішаної 
в’язниці. під час слідства висунуто обвинува-
чення в участі у к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 17 жовтня 1938 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГеРтнеР Пилиï Пилиïович народився 
1902 р. у с. Карлсруе Одеського пов. Херсон-
ської губ. Німець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав і працював водієм у радгоспі 
ім. затонського в Олексіївському р-ні Харків-
ської обл. заарештований 26 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 24 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

ГеРУк Пилиï денисович народився 
1914 р. у с. Чуднівська Гута житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Добренька 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «паризька комуна». заарештований 
24 грудня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

ГеРУс іван климентійович народив-
ся 1899 р. у с. журавка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ра-
дянський борівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Трудова родина», бригадир. 
заарештований 1 серпня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 червня 1989 р.

ГеРУс михайло миколайович народився 
1880 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. завіду-
вач комори харківського відділення тресту 
«бурвод». заарештований 18 квітня 1938 р. 
як колишній офіцер-білогвардієць і за к.-р. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
10 жовтня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.
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ГеРУс семен васильович народився 
1889 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник ХпРз. заарештований 3 грудня 
1937 р. за антирад. фашистську агітацію та 
шпигунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Каргопольтабі, де й помер 9 липня 
1943 р. Реабілітований 28 лютого 1958 р.

ГеРУс стеïан Павлович народився 
1882 р. у міст. Мацеїв Ковельського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Чугуїв Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Начальник 
облікового бюро ст. Чугуїв півд. залізниці. 
заарештований 29 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 16 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Картабі, де й помер 23 лютого 1942 р. Реабі-
літований 28 листопада 1958 р.

ГеРц андрій Генріхович народився 1904 р. 
у с. юзефівка [житомирського] пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. будьоннівка Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Ремонт-
ний робітник ст. Гряниківка півд. залізниці. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. за к.-р. розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

ГеРц бертольд іванович народився 1912 р. 
у с. Михайлючка заславського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. багата Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Іскра комунізму». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 січня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 жовтня 1938 р. (статті 546, 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

ГеРц Генріх іванович народився 1898 р. 
у с. Михайлючка заславського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 

позапарт. проживав у с. багата Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Іскра комунізму». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 8 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

ГеРц Раймонд михайлович народився 
1902 р. у с. Дерманка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нова Чер-
нещина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Кагановича. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 19 січ-
ня 1938 р. як член к.-р. організації та за 
к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1989 р.

ГеРцен олександр Павлович народився 
1897 р. у с. Кульбине Херсонської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на хут. Червоне село Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоне село». 
заарештований 23 січня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність на користь іноземної дер-
жави (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

ГеРцик адам Петрович народився 
1911 р. у с. Красносілля єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. єврей, з кустарів, осві-
та середня, з 1932 р. член вКп(б). проживав 
у с. Тростянець Тростянецького р-ну Харків-
ської обл. Начальник райвідділу зв’язку. за-
арештований 24 квітня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації правих (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 30 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГеРцковиЧ наталія антонівна народи-
лася 1901 р. у м. Таганрог Таганрозького окр. 
області війська Донського. Українка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
17 вересня 1937 р. як дружина члена антирад. 
терористичної організації і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Сегежтабі в Ка-
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рельській АРСР, у 1941—1945 рр. у Картабі. 
На 1958 р. проживала в сел. Дзержинський 
Ровеньківського р-ну Луганської обл. Реабілі-
тована 20 червня 1958 р.

ГеРцковиЧ семен олександрович наро-
дився 1896 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. єврей, з робітників, освіта почат-
кова, у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач Харківського міськвну-
торгу, директор заводу Харчоторгу. заарешто-
ваний 17 вересня 1937 р. як член антирад. те-
рористичної організації правих (статті 5411, 548 

КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 5 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 травня 1958 р.

ГеРШ агафія оïанасівна народилася 
1901 р. і проживала в Харкові. Росіянка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Домогос-
подарка. заарештована 20 листопада 1937 р. 
як дружина засудженого за шпигунство, 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 28 березня 
1938 р. звільнена з-під варти 7 квітня 1938 р.

ГеРШ едóард михайлович народився 
1890 р. у с. Оргилев Каліської губ. Німець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Старший механік панчішної  
фабрики ім. Кутузова. заарештований 21 жовт-
ня 1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсій-
ної організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та 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 9 грудня 1958 р.

ГеРШ Фішель аронович, див. Г²ÐШ Фå-
л³êñ Аðíîлüäîâèч (Гåðш Ф³шåлü Аðîíîâèч).

ГеРШковиЧ лев ісакович народився 
1905 р. у м. Феодосія Феодосійського пов. 
Таврійської губ. єврей, з торговців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Фотокореспондент газети «Дер Штерн». за-
арештований 6 квітня 1938 р. як член анти-
рад. терористичної сіоністської шпигунської 
організації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 10 грудня 1957 р.

ГеРШліковиЧ-ГайЗлеР марія Гри-
горівна народилася 1910 р. у м. петроков 
петроковської губ. єврейка, з міщан, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Студентка ХАДІ. заарештована 
19 листопада 1937 р. як дружина ворога на-
роду і ухвалою особливої наради при НКвС 

СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
3 роки. Реабілітована 11 листопада 1988 р.

ГеРШман самóїл абрамович народився 
1900 р. у міст. Ушомир житомирського пов. 
волинської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, у 1919—1922 рр. член РКп(б), 
з 1928 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник складів Управління РСМ НКвС, 
лейтенант міліції. заарештований 1 червня 
1938 р. як член антирад. терористичної сіоніст-
сько-шпигунської організації (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГеРШУнс ізраїль (олександр) львович на-
родився 1909 р. у м. Літин Літинського пов. по-
дільської губ. єврей, з міщан, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Співробітник НДІ 
будівельних матеріалів. заарештований 10 бе-
резня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 7 лютого 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гескіна Ганна юхимівна народилася 
1886 р. у м. Могильов Могильовської губ. 
єврейка, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживала в Харкові. Лікар-невропа-
толог психоневрологічного інституту півд. 
залізниці. заарештована 14 грудня 1937 р. як 
дружина члена к.-р. організації (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 15 липня 1937 р.) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 28 січ-
ня 1938 р. як соціально небезпечний елемент 
вислана до Казахстану на 5 років. На заслан-
ні перебувала в м. Семипалатинськ Східно- 
Казахстанської обл. працювала лікарем-нев-
ропатологом у фізіотерапевтичному інституті. 
під час великої вітчизняної війни працювала 
в евакуаційному шпиталі. У 1946 р. нагоро-
джена медаллю «за победу над Германией». 
Реабілітована 14 червня 1957 р.

Гессель Генріх карлович народився 
1881 р. у с. Кайзердан Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 1 квітня 
1938 р. як член к.-р. фашистської організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

Гессель едгард Генріхович народився 
1914 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
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Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 1 квітня 
1938 р. як член к.-р. фашистської організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

Гессель Фрідріх Генріхович народився 
1912 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна, бригадир. заарештова-
ний 22 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 549, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

ГесслеР Гіза аронівна, див. ÐОЗЕН-
ТАЛЬ Елüçà Бîðèñ³âíà (Гåñлåð Г³çà Аðîí³âíà).

ГесслеР олег Петрович народився 
1881 р. у м. п’ятигорськ Терської обл. Німець, 
із службовців, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Секретар санітарної контори 
жовтневого р-ну. заарештований 22 лютого 
1938 р. за фашистську шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 верес-
ня 1938 р. (ст. 5410 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

Гесюк володимир Федорович народив-
ся 1892 р. у с. Козівка бережанського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт., у 1920—1923 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Головний бухгалтер 
центральної заготконтори «плодовочторг». 
заарештований 28 квітня 1938 р. за к.-р. на-
ціоналістичну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. за участь в анти-
рад. організації позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував в Івдель-
табі. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

Геття Півон мойсейович народився 
1886 р. у с. Кобзівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Коб-
зівка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний промінь». У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 27 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 18 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 8 років. Термін пока-

рання відбував у м. Новосибірськ Новосибір-
ської обл. Реабілітований 21 березня 1989 р.

Гетьман едóард антонович народився 
1877 р. у с. єленки варшавського пов. варшав-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Садівник дитячого 
санаторію. заарештований 13 квітня 1938 р. як 
резидент польської розвідки (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1960 р.

Гетьман стеïан васильович народився 
1901 р. у м. заложці провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1926—
1927 та 1931—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у радгоспі «Комуніст» балаклійського 
р-ну Харківської обл. завідувач свиноферми 
радгоспу. У 1924 р. заарештований за не-
легальний перетин кордону та висланий до 
м. Омськ. У 1927 р. висланий за межі Украї-
ни. заарештований 15 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 серпня 1958 р.

Гетьман тетяна макарівна народилася 
1901 р. у с. Нова водолага валківського пов. 
Харківської губ. Українка, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживала 
у Харкові. Лікпом 12-ї радлікарні. заарешто-
вана 24 жовтня 1937 р. як дружина ворога на-
роду (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
20 грудня 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

Гетьман яків семенович народив-
ся 1894 р. у м. Генічеськ Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
9 травня 1938 р. як член антирад. бойової по-
встанської організації РОвС та за підготовку 
диверсійних актів (статті 542, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

Гетьманенко іван Григорович наро-
дився 1893 р. у с. Курулька Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Курулька Друга 
барвінківського р-ну Харківської обл. Трак-
торист барвінківської МТС. заарештований 
12 вересня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
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Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у [Амур-
табі]. Реабілітований 27 листопада 1959 р.

Гетьманенко Федір васильович на-
родився 1903 р. у с. Курулька Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., 1932—1935 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. Курулька Дру-
га барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 17-го партз’їзду. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 15 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у примортабі. На 1958 р. проживав у с. при-
вілля перше Слов’янського р-ну Сталін-
ської обл. Реабілітований 14 листопада 1958 р.

Гетьман-кРавЧенко олексій деми-
дович народився 1889 р. у с. Германівка Київ-
ського пов. Київської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у сел. Сах-
новщина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Учитель школи. заарештований 4 берез-
ня 1938 р. як член антирад. диверсійної ор-
ганізації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 жовтня 1956 р.

Гетьманов іван андріянович народив-
ся 1895 р. у м. Обоянь Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер ковальського цеху ХТз. заарештова-
ний 12 березня 1938 р. як член к.-р. білогвар-
дійської організації РОвС (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 
546, 547, 549 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 квітня 1996 р.

Гехт Генріх Генріхович народився 1908 р. 
у с. водяне павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. березове 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний шлях». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 1 січня 1938 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГеШ володимир олександрович народився 
1903 р. у с. пісочин Харківського пов. Харків-

ської губ. Росіянин, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Економіст 
Хартрансу. заарештований 30 вересня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГеШ михайло Фердинандович народився 
1893 р. у с. Кадіївка бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. На-
чальник Харківської дільниці тресту «Техніка 
та безпека». заарештований 20 липня 1938 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 листопада 1963 р.

ГиЖа антон матвійович народився 
1880 р. у м. Самгородок бердичівського пов. 
Київської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Кругляківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 12-річча жовтня. У 1929 р. висланий 
до північного краю на 3 роки. У 1936 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 4 вересня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 31 липня 1989 р.

ГиЖа володимир антонович народився 
1908 р. у с. Самгородок бердичівського пов. 
Київської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кругляків-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. заарештований 
17 січня 1938 р. як член польської к.-р. націо-
налістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГиЖа марія хомівна народилася 1883 р. 
у с. Талалаївка Ніжинського пов. Чернігів-
ської губ. Українка, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в с. Кругляків-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. заарештована 
23 жовтня 1937 р. як дружина засудженого та 
за к.-р. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
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елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 31 травня 1989 р.

ГиЗій михайло миколайович народився 
1918 р. у с. Максимівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Шев-
ченкове Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. заарештова-
ний 2 грудня 1937 р. як член антирад. куркуль-
ської шкідницької терористичної групи, яка 
організувала отруєння води в колгоспному ко-
лодязі та за завданням якої викрав з колгосп-
ної комори отруту (статті 547, 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. (статті 547, 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
в концтаборі на 10 років. Термін покарання 
відбував в Усольтабі. На 1950 р. проживав на 
хут. Шевченкове Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

Гикало Федір якович народився 1876 р. 
на хут. піщане вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав на хут. піщане вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Сторож колгоспу 
ім. 2-ї п’ятирічки. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 10 квітня 1989 р.

Гикол тихін Федорович народився 
1903 р. у с. піщане вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. піщане вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
14 вересня 1937 р. як кримінальний елемент 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 26 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 жовтня 1965 р.

Гилько станіслав лаврентійович наро-
дився 1895 р. у варшаві. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ХЕТ-
зу. заарештований 6 жовтня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 грудня 1957 р.

Гилько текля Павлівна народилася 
1891 р. у с. бихтеєвка Корочанського пов. Кур-
ської губ. Українка, із селян, письмен., поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 

заарештована 19 листопада 1937 р. як дружина 
ворога народу і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 28 лютого 1958 р.

Гильян михайло народився 1902 р. 
у с. Абулокенді, персія. Ассирієць, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник промартілі «пакувальник». за-
арештований 27 грудня 1937 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 серпня 1939 р. як соці-
ально небезпечний елемент висланий з роди-
ною до північного Казахстану на 5 років. На за-
сланні перебував у м. Кокчетав. На 1962 р. про-
живав там же. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

ГиРева Раїса максимівна народилася 
1896 р. у стан. Кримська області війська 
Донського. Росіянка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 27 серпня 
1937 р. як дружина ворога народу та за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 лис-
топада 1937 р. як член сім’ї зрадника бать-
ківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала у північсхідтабі. 
Реабілітована 30 червня 1956 р.

ГиРенко василь мойсейович народив-
ся 1898 р. у с. Токарівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Токарів-
ка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 27 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію та поширення про-
вокаційних наклепницьких чуток (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 19 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

ГиРенко микола іванович народився 
1880 р. у міст. Люботин валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Люботин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
25 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Чистюнському відді-
ленні Сибтабу. Реабілітований 4 квітня 1958 р.

ГиРенко сергій васильович народився 
1875 р. на хут. Токарівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Токарівка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник радгоспу ім. Сталіна. У 1929 р. розкурку-
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лений. У 1931 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 2 вересня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 7 квітня 1989 р.

ГиРка микола митрофанович народився 
1885 р. у с. Губарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Губарівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Сторож 
ст. Кеніг півд. залізниці. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 14 листопада 1989 р.

ГиРко Григорій ілліч народився 1900 р. 
у с. богданівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер інкубаторної станції. заарештований 
7 вересня 1937 р. за антирад. діяльність, а 29 ве-
ресня 1937 р. з-під варти звільнений. Справу 
не завершено. На 1938 р. проживав у м. Фео-
досія Кримської АРСР. Рахівник нафтобази. 
заареш тований 15 серпня 1938 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5810 КК РРФСР), 22 грудня 
1938 р. матеріали справи направлено на дослі-
дування до Сахновщинського Рв НКвС, а під-
слідного етаповано до Харківської в’язниці 
№ 5. Справу закрито вовчанським Рв НКвС 
15 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГиРман антон Петрович народився 
1897 р. у с. зачепилівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Мартинівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Леніна. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав і висланий. заарештований 6 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію, саботаж господар-
сько-політичних кампаній на селі та участь 
у каральних акціях білих під час Громадян-
ської війни (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 20 листопада 1989 р.

ГиРман микола оïанасович народився 
1895 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської обл. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, у 1922—1938 рр. член вКп(б). 
Служив у м. Хабаровськ Далекосхідного краю. 
Інженер-будівельник 7-ї залізничної бригади. 

заарештований 19 лютого 1938 р. як учасник 
військової фашистської змови (статті 587, 5811 
КК РРФСР), справу закрито Ов ГУДб НКвС 
особливого корпусу залізничних військ 4 бе-
резня 1939 р. за недостатності доказів злочину.

ГиРман тимофій Федорович народився 
1910 р. у с. Геніївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. Служивав у Чугуївському р-ні Хар-
ківської обл. Червоноармієць змінного складу 
137-го арт. полку. заарештований 14 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію серед червоноармійців 
та відмову брати зброю за релігійними пере-
конаннями (статті 5410 ч. 1, 5411, 20613 КК 
УРСР) і військовим трибуналом 14-го стріл. 
корпусу ХвО 10 жовтня 1937 р. засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. помер 25 січня 1946 р. 
у шпиталі у м. баку Азербайджанської РСР, 
похований на Чярбенкенському цвинтарі, мо-
гила № 4. Реабілітований 1 березня 1990 р.

ГиЧко володимир андрійович народився 
1912 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1932—1937 рр. 
член вКп(б). виконувач обов’язків началь-
ника аероклубу. заарештований 20 жовтня 
1937 р. як учасник антирад. військово-фа-
шистської змови (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 9 черв-
ня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
11 липня 1939 р. вирок скасовано, справу 
повернено на новий розгляд зі стадії попе-
реднього слідства. Справу закрито Ов НКвС 
ХвО 23 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГиЧко мойсей борисович (борóхович) 
народився 1912 р. у м. Резина Оргіївського 
пов. бессарабської губ. єврей, з торговців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Студент Харківського текстильного інституту. 
заарештований 21 листопада 1937 р. за розві-
дувальну та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 14 квітня 1938 р. по-
збавлений волі у вТТ на 8 років, а особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 жовт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку  
невідома. Реабілітований 9 червня 1959 р.

ГиЧко стеïан михайлович народив-
ся 1881 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
ротич Харківського р-ну Харківської обл. 
Сторож Рижівського деревообробного заво-
ду. У 1929 р. розкуркулений, позбавлений 
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виборчих прав. заарештований 5 грудня 
1937 р. як куркуль, що переховався від ви-
слання та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 15 березня 1939 р. з-під варти звіль-
нений, а справу направлено до Харківського 
облпрокурора на припинення. після додат-
кового розслідування справу закрито слід-
частиною Харківського міськвідділу НКвС 
31 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Гібельт альберт карлович народився 
1881 р. у с. Косяк Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Крутоярівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 29 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 3 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГібнеР Ганна стеïанівна народилася 
1891 р. у с. Серановичі Мінської губ. Росіян-
ка, із селян, неписьмен., позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
6 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 7 березня 1938 р.

ГібнеР максим (максиміліан) владисла-
вович народився 1885 р. у м. Опатов Опатов-
ського пов. Радомської губ. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Червонозаводської ТЕЦ. 
заарештований 20 серпня 1937 р. за роз-
відувальну та антирад. діяльність (статті 541 
п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 листопада 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 18 листопада 1960 р.

Гієнко Петро васильович народився 
1893 р. у с. Шульгинка Старобільського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник промбуду. заарештований 27 жовтня 
1937 р. за службу в білій армії та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. помер 26 березня 1942 р. у місці 
ув’язнення. Реабілітований 11 січня 1990 р.

ГіЗ станіслав якóбович народився 1892 р. 
у варшаві. поляк, з робітників, неписьмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник артілі 
з виробництва гудзиків. заарештований 25 трав-

ня 1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 23 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1959 р.

ГіЗе карл данилович народився 1889 р. 
у кол. Нова вершниця Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 вересня 1966 р.

ГілетиЧ Георгій сергійович народився 
1898 р. у м. брест-Литовськ брестського пов. 
Гродненської губ. білорус, із службовців, осві-
та початкова, позапарт., у 1919—1922 рр. член 
РКп(б), у 1924—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник ХпРз. У 1935 р. 
під слідством за статтями 5413, 681 КК УСРР 
і лінсудом півд. залізниці 29 березня 1936 р. 
виправданий. заарештований 21 серпня 
1937 р. за шпигунську розвідувальну роботу 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і [комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 20 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл]. Розстріляний 
22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
8 грудня 1993 р.

ГіллУнГ Гóстав іванович народився 
1906 р. у с. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Су-
диха Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. петровського. за-
арештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 лютого 1962 р.

ГіллУнГ карл Генріхович народився 
1894 р. у с. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 15 серпня 1937 р. 
за розкладницьку діяльність на посаді голо-
ви колгоспу, к.-р. агітацію та шкідництво 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 6 вересня 1937 р. 
у полтаві. Реабілітований 5 квітня 1989 р.
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ГіллУнГ оскар іванович 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. заарештований 
15 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
Німеччини та за антидержавну і к.-р. ді-
яльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 квітня 1989 р.

ГіллУнГ отто іванович народився 1913 р.  
у с. Судиха Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Судиха Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. петровського. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 15 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 вересня 1966 р.

ГільбеРГ (бабóшкіна) іветта ісаївна наро-
дилася 1911 р. у Києві. єврейка, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 28 лю-
того 1938 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 4 січня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

ГільбеРт йосиф (юзеф) едóардович на-
родився 1891 р. у відні. Німець, з робітників, 
письмен., позапарт., у 1924—1934 рр. член 
Австрійської соціал-демократичної партії. 
проживав у Харкові. Робітник ХТз. заареш-
тований 20 червня 1938 р. за шпигунство 
і к.-р. діяльність (статті 546, 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 3 травня 1940 р. за антирад. агітацію 
і шпигунські зв’язки позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 2 червня 1989 р.

ГільГенбеРГ карл карлович народився 
1888 р. у с. звонарьов Кут Саратовської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Курилівка Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Комірник будівництва заліз-
ничної гілки ст. Куп’янськ — Лиман. У 1929 р. 
розкуркулений. Нарсудом Марієнтальського 
р-ну АСРР німців поволжжя у 1929 р. за не-
виконання плану хлібоздачі засуджений на 
5 років позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у колонії ОДпУ, через 3 тижні звіль-
нений достроково. Нарсудом Марієнтальсько-

го р-ну у 1930 р. засуджений до вислання на 
4 роки. На засланні перебував у м. Тобольськ 
Уральської обл., працював конюхом на будів-
ництві. звільнений у 1932 р. заарештований 
11 січня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 21 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

ГільдебРанд адольф самійлович наро-
дився 1908 р. у с. Мойсеївка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
миколаївка Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. ворошилова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 19 грудня 1937 р. за шпигунську діяль-
ність та к.-р. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

ГількендРейс людвіг Генріхович на-
родився 1895 р. у м. Масгольде провінції вест-
фалія Королівства пруссія. Німець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Двірник житлокоопу. заарештова-
ний 7 листопада 1937 р. як агент німецької 
розвідки (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 14 груд-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

Гільц олександр іванович народився 
1907 р. на хут. Новоіванівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у кол. Рижове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. жовтневої революції. У 1933 р. 
розкуркулений. заарештований 4 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амуртабі в м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 29 червня 1989 р.

Гільц остаï іванович народився 1913 р. 
у кол. Лачинове Ізюмського пов. Харківської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав на хут. Новоолександрівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник підприємства тресту «Союзформолиття» 
на ст. Гусарівка південно-Донецької заліз-
ниці. У 1933 р. майно конфісковане. заареш-
тований 25 лютого 1938 р. як член к.-р. фа-
шистської організації та за антирад. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
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трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 жовтня 1956 р.

Гілюк юхим митрофанович народився 
1888 р. у с. Кам’янка Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. бердянка зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Фрунзе. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 26 грудня 1937 р. як член к.-р. 
польської організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 вересня 1960 р.

Гіндес вóльф маркович народився 
1902 р. на хут. Рой Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. єврей, з міщан, освіта вища, 
у 1919—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. викладач Харківського педагогіч-
ного інституту. заарештований 5 листопада 
1937 р. як член антирад. терористичної ор-
ганізації правих (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
30 грудня 1937 р. засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 31 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 5 листопада 1957 р.

ГінЗ Роман юліóсович народився 1900 р. 
у кол. Сорочень житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Терни Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 8 лютого 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1960 р.

ГінЗбУРГ-бУхвальт борис марко-
вич (мейлех давидович) народився 1910 р. 
у с. підгайці провінції Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. єврей, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1924—
1927 рр. член соціал-демократичної єврейської 
організації «Шомер», у 1928—1930 рр. член 
комсомолу при КпзУ, член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Студент ХАДІ. заарештований 
8 серпня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 червня 1958 р.

ГінЗбУРГ сіма Гілеївна народилася 
1906 р. у м. Каховка перекопського пов. Тав-
рійської губ. єврейка, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 17 вересня 1937 р. 
як дружина члена терористичної організації 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 лютого 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Темтабі 
в Мордовській АРСР. Ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 16 вересня 1944 р. строк 
ув’язнення знижено до фактично відбутого. На 
1956 р. проживала в м. Стерлітамак башкир-
ської АРСР. Реабілітована 13 липня 1956 р.

ГінЗбУРГ яків іонович народився 1905 р. 
у м. берислав Херсонського пов. Херсон-
ської губ. єврей, з робітників, освіта середня, 
у 1929—1937 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Інструктор Харківської облспоживспілки. 
заарештований 17 вересня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 5 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1957 р.

ГінтеР ілля іванович народився 1883 р. 
у м. Ковно Ковенської губ. Німець, з робіт-
ників, неписьмен., позапарт. проживав на 
ст. Нова баварія півд. залізниці у Харків-
ському р-ні Харківської обл. Обхідник колії 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
24 квітня 1938 р. за к.-р. фашистську про-
вокаційну пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГінтеР теодор карлович народився 
1893 р. у Добленському пов. Курляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1931—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник 5-го штампуваль-
ного заводу. заарештований 6 січня 1938 р. як 
член антирад. націоналістичної терористичної 
латвійської організації (статті 546, 548, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1959 р.

Гінц карл іванович народився 1875 р. 
у с. Лісне подільської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Олійники Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 12-річчя жовт-
ня. У 1931 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
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лений з прикордонної смуги. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

Гінц олександр вільгельмович народився 
1890 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1934 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. за-
арештований 11 грудня 1937 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

ГіППе Рóдольф самóїлович народився 
1905 р. у с. Дерманка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. багата Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. постишева. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 19 січня 1938 р. як член 
к.-р. угруповання, за шкідницьку роботу та ан-
тирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 січня 1960 р.

ГіРвідЗ (Гірвіц) Франц адамович наро-
дився 1893 р. у м. Мінськ Мінської губ. Лито-
вець, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав на ст. Трійчате півд. залізниці. На-
чальник станції. заарештований 28 вересня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
організації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці [3 квітня 1939 р.] (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГіРка яків митрофанович народився 
1892 р. у с. Губарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Губарівка бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Кеніг півд. залізниці. У 1929 р. розкурку-
лений, виселений за межі села. заарештований 
4 серпня 1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 
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 16 березня 1989 р.

ГіРман михайло Петрович народився 
1902 р. у с. зачепилівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Доб-
ренька Красноградського р-ну Харківської 

обл. Член колгоспу ім. Леніна. заарештований 
2 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 30 червня 1989 р.

ГіРШ адольф карлович народився 1876 р. 
у м. бєлосток бєлостоцького пов. Гроднен-
ської губ. Німець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1925—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Комарівка Харків-
ського р-ну Харківської обл. Майстер фабри-
ки «Комарівський текстильник». заарештова-
ний 4 червня 1938 р. за шпигунську діяльність 
на користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 листопада 1958 р.

ГіРШ йоганн йоганнович народився 
1894 р. у кол. Клейнфельд Херсонського пов. 
Херсонської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Гаври-
лівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер радгоспу «Соцнаступ». У 1931 р. 
під арештом барвінківського Рв ДпУ. за-
арештований 4 серпня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської диверсійної організації (стат-
ті 549, 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 10 жовтня 1958 р.

ГіРШ Пилиï іванович народився 1905 р. 
у с. Африканівка Ізюмського пов. Харківської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. Маргаритополь бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
сінопункту на ст. Гаврилівка півд. залізниці. 
заарештований 21 грудня 1937 р. за під-
тримку фашистської Німеччини та антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 серпня 1963 р.

ГіРШ Фелікс арнольдович (Герш Фішель 
аронович) народився 1909 р. у м. Каховка 
перекопського пов. Таврійської губ. єврей, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХТз. заарештова-
ний 30 грудня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 20 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 31 січня 1938 р.
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ГіРШман-РоГаЧевська Зінаїда ми-
хайлівна народилася 1898 р. у Харкові. єв-
рейка, з кустарів, освіта вища, позапарт. про-
живала в Харкові. Лікар-педіатр дитячих ясел 
№ 116. заарештована 28 листопада 1937 р. 
як дружина учасника антирад. троцькістської 
організації і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбува-
ла в Темтабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 8 березня 1944 р. строк зни-
жено на 1 рік. звільнена з-під варти 25 грудня 
1944 р. До 1947 р. працювала за вільним най-
мом лікарем-педіатром у вТТ, потім виїхала 
до м. Александров владимирської обл. Реабі-
літована 29 квітня 1955 р.

ГіРШФельд іван Петрович народився 
1891 р. у с. Миколаївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Катеринів-
ка близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях до соціалізму». заарештова-
ний 22 вересня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 5411, 5410 ч. 1, 547 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 27 липня 1989 р.

Гіске Гóстав авгóстович народився 
1888 р. у с. Криленці Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Антонів-
ка Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за антидержавну та к.-р. діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 16 січ-
ня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 31 липня 1989 р.

Гітеліс Шейна аронівна народилася 
1897 р. у м. Ковель Ковельського пов. волин-
ської губ. єврейка, із службовців, освіта вища, 
у 1921—1924 рр. член компартії польщі, у 1924—
1937 рр. член вКп(б). проживала у Харкові.  
Консультант відділу народної освіти Харків-
ського міськвиконкому. заарештована 21 жовт-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541  
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. позбав-
лена волі у вТТ на 5 років. На 1957 р. прожи-
вала в Москві. Реабілітована 21 травня 1957 р.

Гітельсон михайло аронович народився 
1899 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітебської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 

позапарт., у 1931—1935 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. бухгалтер місь-
кої санітарної станції. заарештований 12 груд-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 вересня 1961 р.

ГітеР єфрем данилович народився 1901 р. 
у кол. ванки (валки) житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Шевченкове Шев-
ченківського р-ну Харківської обл. Робітник 
булацелівського бурякопункту Куп’янського 
цукрозаводу. заарештований 20 січня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 14 жовтня 1938 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Темтабі. Реабілітований 29 червня 1989 р.

Гітіс марк абрамович народився 1904 р. 
у м. житомир житомирського пов. волин-
ської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
кандидат у члени вКп(б) з 1931 р. прожи-
вав у Харкові. Начальник відділу замовлен-
ня і збуту ХЕМзу та ХТГз. заарештований 
2 жовтня 1938 р. як член к.-р. правотроцькіст-
ської організації (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 22 липня 
1939 р. виправданий.

Гітлін янкель мовшович (яків мойсе-
йович) народився 1870 р. у міст. Улла Лепель-
ського пов. вітебської губ. єврей, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Імпромкомбінату. У 1930 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 4 червня 1938 р. за к.-р. шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 3 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гітліц мойсей айзекович народився 
1903 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. Хер-
сонської губ. єврей, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт., у 1932—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Експедитор Харківсько-
го поліграфічного ремонтного заводу. зааре-
штований 21 серпня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 грудня 1957 р.

Главацький андріян андрійович на-
родився 1893 р. у с. Коритне балтського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, осві-
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та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завідуючий станцією зв’язку ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 12 лютого 
1938 р. як член к.-р. троцькістсько-диверсій-
ної терористичної організації та за шкідни-
цтво (статті 547, 548, 549, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 серпня 1938 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність позбавлений волі у вТТ на 8 років. Тер-
мін покарання відбував у таборі в бухті Нагає-
ва та в м. Маріїнськ Кемеровської обл. помер 
1951 р. Реабілітований 19 листопада 1957 р.

Главацький василь оïанасович наро-
дився 1900 р. у с. Городець Кобринського 
пов. Гродненської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у с. Стариця вовчанського 
р-ну Харківської обл. Технік лісництва. під 
слідством з 19 жовтня 1935 р. за службу в поль-
ській армії та зв’язок із закордоном (ст. 180 ч. 2 
КК УСРР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
25 грудня 1935 р. (ст. 197 КпК УСРР). за-
арештований 13 серпня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 14 жовт-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі в концта-
борі на 10 років. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

Главацький Рафаїл карлович наро-
дився 1902 р. у с. Лемешівка вінницького пов. 
подільської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чорно-
роб радгоспу агроіндустріального технікуму. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 4 лютого 1938 р. за к.-р. націоналіс-
тичну діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1963 р.

Главацький цезар карлович наро-
дився 1911 р. у с. Мончинці подільської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб радгоспу 
Куп’янського агроіндустріального технікуму. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 4 лютого 1938 р. за к.-р. націона-
лістичну діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1963 р.

ГладиловиЧ тарас Філаретович наро-
дився 1899 р. у м. Самбір Самбірського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з міщан, освіта вища, 
позапарт., у 1923—1924 рр. член КпзУ. про-
живав у Харкові. Агроном Харківської кон-
тори Головшовку. заарештований 30 вересня 
1937 р. як член к.-р. організації та за шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 вересня 1962 р.

Гладка (драчóк) Пелагея (Поліна) 
Платонівна народилася 1909 р. у с. Мовча-
нівка Олександрійського пов. Херсонської 
губ. Українка, із селян, письмен., позапарт., 
у 1931—1932 рр. член вЛКСМ. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
4 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство на користь польщі (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 3 роки. 
Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

Гладкий іван микитович народився 
1895 р. у с. Тавільжанка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Горобівка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Робітник Дво-
річанського лісництва. У 1929 р. за ст. 548 КК 
УРСР позбавлений волі на 8 років. звільнений 
з-під варти у 1935 р. заарештований 21 берез-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність, дискредитацію 
політики партії та заходів рад. влади (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 541 
п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 вересня 1960 р.

Гладкий костянтин йосиïович наро-
дився 1895 р. у с. покровка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Глад-
ківка Коломацького р-ну Харківської обл. 
Рахівник силікатної бази. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 23 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Самартабі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

Гладкий тимофій маркович народився 
1901 р. у с. Старовірівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. березова 
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Шевченківського р-ну Харківської обл. Чор-
нороб Шевченківського вРп. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 7 липня 1989 р.

Гладков валентин васильович народив-
ся 1913 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. Українець, з кустарів, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1931—1938 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
ХЕТІ. заарештований 4 червня 1938 р. як 
член антирад. організації, за к.-р. пропаганду, 
терористичні тенденції, вихваляння троцькіс-
тів і фашистів (статті 548, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 12 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гладков василь Федорович народився 
1897 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 ім. Молотова. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 3 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 18 травня 1962 р.

Гладков Зиновій андрійович народився 
1894 р. у с. піщанка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. піщанка Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червона праця». У 1929 р. за к.-р. агітацію 
позбавлений волі на 5 років. заарештований 
7 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

Гладков Полікарï лóкич народився 
1890 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. протопо-
півка петрівського р-ну Харківської обл. Ліс-
ник лісгоспу. заарештований 24 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за к.-р. діяльність 
(статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

Гладков тихін абрамович народився 
1903 р. у с. Козачок Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець із селян, освіта початко-

ва, позапарт. проживав у Харкові. Чорнороб 
силікатного заводу. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. Ухвалою особли-
вої наради при колегії ДпУ УСРР від 27 квіт-
ня 1931 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) висланий до 
північного краю на 3 роки. заарештований 
14 листопада 1937 р. за к.-р. 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. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

Гладкова лідія Петрівна народилася 
1892 р. у с. Мартинське Костромської губ. 
Росіянка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Реєстратор 3-го 
єдиного диспансеру. заарештована 19 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 7 березня 1938 р.

Гладкоскок оïанас ілліч народив-
ся 1883 р. у с. Любимівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщане 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янського радгоспу. У 1930 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі на 3 роки. за ареш-
тований 29 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої  
трійки УНКвС по Харківській обл. від 15 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

Гладкоскок семен васильович наро-
дився 1892 р. у с. Андріївка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Андріївка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. КІМ. заарештова-
ний 1 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського 
краю. Реабілітований 2 липня 1965 р.

ГладЧенко іван Григорович народив-
ся 1880 р. у с. Кочетівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кочетівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського заводу № 48. заарештований 
26 травня 1938 р. за шпигунську та дивер-
сійну діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 12 вересня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР), 
11 листопада 1938 р. з-під варти звільнений.

ГлаЗаР Ріхард Гóставович, див. ГЛАЗЕÐ 
(Глàçàð) Ð³õàðä Гóñòàâîâèч.
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ГлаЗеР Гóстав іванович народився 
1896 р. у кол. Шедура житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Терни Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Терни». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 грудня 1937 р. за розві-
дувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГлаЗеР (Глазар) Ріхард Гóставович на-
родився 1901 р. у с. Лісобуда житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кравцівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона зірка». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 грудня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1958 р.

ГлаЗинська антоніна Георгіївна наро-
дилася 1903 р. і проживала в Харкові. Укра-
їнка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
Робітниця картонажної фабрики ім. 8 берез-
ня. заарештована 18 листопада 1937р. як дру-
жина контрревоціонера націоналіста (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці у березні 1938 р. звільнена з-під варти 
26 березня 1938р.

ГлаЗинський борис іванович наро-
дився 1887 р. у м. Соколов Соколовського 
пов. Седлецької губ. поляк, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник артілі гумової хімічної 
промисловості. У 1920 р. Ревтрибуналом 7-ї 
армії засуджений за шпигунство. У 1932 р. під 
слідством ДТв ОДпУ півд. залізниці як член 
к.-р. угруповання. заарештований 21 серпня 
1937 р. за к.-р. розвідувальну діяльність (стат-
ті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР). Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові на підставі на-
казу заступника начальника УНКвС по Хар-
ківській обл. Рейхмана Л. й. від 14 листопада 
1937 р. Реабілітований 26 липня 1989 р.

ГлаЗко михайло Григорович народився 
1895 р. у с. залісся Рогачівського пов. Моги-
лівської губ. білорус, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Лікар са-
нітарного відділу ХОУ НКвС. заарештований 

27 червня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 31 серпня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГлаЗман мордóх ізраїльович народився 
1897 р. у м. Клинці Суразького пов. Чер-
нігівської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Стар-
ший науковий співробітник всеукраїнського 
інституту механізації сільського господарства. 
заарештований 5 березня 1938 р. за антирад. 
сіоністську шпигунську діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 лютого 1957 р.

ГламаЗда іван лаврентійович народився 
1902 р. у с. Шопино бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у минулому член вКп(б). про-
живав у сел. зелений Гай Харківського р-ну 
Харківської обл. Начальник з розшуку ван-
тажів Управління півд. залізниці. заарешто-
ваний 7 вересня 1937 р. як член к.-р. дивер-
сійної організації (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 червня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 2 березня 1955 р.

ГлеЗеР борис Рóбинович (Рóвимович) 
народився 1905 р. у м. Сирвінт Ковенської 
губ. єврей, з батраків, освіта початкова, по-
запарт., у 1929—1930 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ком-
бінату «Шкіряник». заарештований 6 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 6 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 3 березня 1959 р.

ГлейЗеР ісак мойсейович народився 
1903 р. у м. Томашпіль вінницького пов. по-
дільської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, у 1927—1938 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Директор бази райхарчоторгу 
в м. Люботин. заарештований 10 липня 1938 р. 
як член антирад. терористичної правотроць-
кістської організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Глемба карïо Петрович народився 
1882 р. у с. бондарівка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Новоселівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях до комунізму», бригадир. 
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в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 21 січ-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

Глемба кирило васильович народив-
ся 1897 р. у с. бондарівка Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
селівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Шлях до комунізму». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 31 грудня 1937 р. як петлюрівець, член 
політбанди у 1918—1919 рр. та за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 24 лютого 1961 р.

Глєбов михайло лóк’янович народився 
1907 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщанка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний партизан». У 1933 р. ви-
сланий за межі Харківської обл. заарештова-
ний 8 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

Глєбов семен Петрович народився 
1896 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. піщанка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний партизан». заарешто-
ваний 8 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито Красно-
градським Рв НКвС 5 лютого 1938 р. за недо-
статності матеріалів для притягнення до суду.

Гливенко михайло васильович народив-
ся 1888 р. у м. Катеринослав Катерино славської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. без пев-
них занять. заарештований 21 березня 1938 р. 
за антирад. терористичну діяльність (ст. 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 лютого 1957 р.

Глинка митрофан Федорович народив-
ся 1875 р. у с. Червона Гірка Ізюмського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Сторож барвінківської залізничної їдальні. 
У 1930[29] р. за невиконання плану хлібоздачі 
розкуркулений і виселений з села. заареш-
тований 1 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито петров-
ським Рв НКвС 24 грудня 1937 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Глинська тамара іллівна народилася 
1907 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з кустарів, освіта середня, позапарт. бухгалтер 
артілі «Культпраця». заарештована 30 вересня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
26 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Глинська-бондаРенко віра васи-
лівна народилася 1904 р. у стан. Невиномиська 
Ставропольської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештованою не бу-
ла, під слідством УДб ХОУ НКвС з 27 жовт-
ня 1937 р., а з 28 грудня 1937 р. під слідством 
УДб УНКвС Московської обл. як дружина 
зрадника батьківщини (статті 588, 5812 через 
ст. 17 КК РРФСР), ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 8 травня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент позбавлена 
права проживання в 15 населених пунктах на 
5 років. проживала в Краснодарському краї. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
у 1949 р. вислана до Кустанайської обл.

Глинський Панас михайлович наро-
дився 1882 р. у с. Сподарювщина Грайво-
ронського пов. Курської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Максимівка богодухівського р-ну Хар-
ківської обл. Тесля-кустар. У 1930 р. розкур-
кулений і висланий. заарештований 9 грудня 
1937 р. за ст. 5410 КК УРСР і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у в’яттабі. Реабілітований 
7 грудня 1993 р.

Глита Феодосія михайлівна народилася 
1882 р. у Харкові. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала у м. Ку-
п’янськ Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Домогосподарка. заарештована 16 листопада 
1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС північно-
Донецької залізниці 27 березня 1938 р.

Глитка (Глитко) кіндрат Порфирович 
народився 1896 р. у с. Сінне богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
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лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сінне богодухівського р-ну Харківської 
обл. Рахівник промартілі «Соцзмагання». за-
арештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 22 березня 1963 р.

Глібов василь Федорович народився 
1906 р. у с. пересічна Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пересічна 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського заводу ім. Леніна. заарешто-
ваний 19 квітня 1938 р. за к.-р. шпигун-
ську діяльність на користь іноземної держави 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 січня 1958 р.

Гліксон-авГУстовський боаз бо-
рисович народився 1902 р. у м. Августове Су-
валкської губ. єврей, з міщан, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бібліоте-
кар будинку Червоної армії. заарештований 
9 серпня 1937 р. за участь в антирад. військо-
вій змові (статті 541 п. «б», 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

Гліта станіслав іванович народився 
1885 р. у с. зелієво Келецького пов. Келецької 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1931—1936 рр. член вКп(б). проживав 
на ст. Куп’янськ-сорт. північно-Донецької 
залізниці. Старший кондуктор Куп’янського 
резерву. заарештований 24 серпня 1937 р. 
за шпигунську роботу (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
29 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1958 р.

Глоба андрій тимофійович народився 
1888 р. у с. вербівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. вербівка балаклійського 
р-ну Харківської обл. вантажник Харківської 
бази металобрухту. У 1931 р. розкуркулений, 
під слідством за к.-р. діяльність. заарештова-
ний 5 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі. Реабілітований 9 червня 1989 р.

Глоба архиï корнійович народився 
1909 р. у с. Олександрівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Коваль колгоспу ім. Крупської. заарештова-
ний 10 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 20 березня 1938 р. справу повернено на 
дослідування. Рішення у справі відсутнє.

Глоба василь Петрович народився 
1901 р. у с. борщівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з поміщиків, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. бала-
клія балаклійського р-ну Харківської обл. 
буфетник ст. балаклія північно-Донецької 
залізниці. У 1917 р. землю націоналізовано. 
У 1922 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 16 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 вересня 1960 р.

Гловацький антон Францович наро-
дився 1889 р. у м. Чуднів житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гаврилівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Шевченка. У 1935 р. як політично 
неблагонадійний в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 9 вересня 1937 р. за. шпигунську та к.-р. 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) і ухвалою 
комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі в концтаборі на 10 років. Ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 19 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Томасинтабі. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

Гловацький микола Францович наро-
дився 1892 р. у м. вільно віленської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Києві. Робітник музичної майстерні. 
У грудні 1937 р. трійкою УНКвС по Чернігів-
ській обл. (ст. 33 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 4 роки. Термін покарання відбував 
у Харківській змішаній в’язниці № 5. 21 груд-
ня 1938 р. вМУ ХОУ НКвС порушено справу 
за обвинуваченням в антирад. агітації (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), помер 20 січня 1939 р. у тюрем-
ній лікарні. Реабілітований 7 жовтня 1993 р.

Гловацький станіслав Гнатович на-
родився 1884 р. у варшаві. поляк, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Чоботар майстерні РСМ ХОУ НКвС. 
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заарештований 9 березня 1938 р. як член 
к.-р. шпигунської диверсійної організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. 
(ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 травня 1959 р.

ГловаЧ михайлина іванівна народилася 
1892 р. у с. Нетеч Седлецької губ. полька, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
6 вересня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 2 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГлУхов семен антонович народився 
1888 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у минулому член вКп(б). проживав 
у с. петрівське петрівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Донець». заарештований 
у 1938 р. як член к.-р. бойової есерівської ор-
ганізації (статті 542, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР). Рішення у справі відсутнє.

ГлУховецький микола йосиïович 
народився 1901 р. у слоб. Мерефа Харків-
ського пов. Харківської обл. Українець, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у м. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер механічних май-
стерень служби руху ст. Нова баварія півд. 
залізниці. заарештований 27 квітня 1938 р. як 
член антирад. польської шпигунської дивер-
сійної організації (статті 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 542, 
548, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 грудня 1960 р.

ГлУхота Григорій семенович народився 
1894 р. у с. вербівка Гадяцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Службо-
вець 7-ї контори Донбасважбуду. заарештова-
ний 28 березня 1938 р. як член к.-р. бойової 
білогвардійської організації РОвС (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 липня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

ГлУШак стеïан іванович народився 
1902 р. у с. бабаї Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. бабаї Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник Харківсько-
го рентгенологічного інституту. заарештова-
ний 21 лютого 1938 р. на ст. Харків-пас. півд. 

залізниці за хуліганство в нетверезому стані, 
опір міліції, образу і побиття міліціонера (стат-
ті 69 ч. 2, 70 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 4 червня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 69 
ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР) засуджений до 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 6 липня 1990 р.

ГлУШко Гаврило стеïанович народився 
1890 р. на хут. Швейцарія Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Швейцарія Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Фрунзе, ветеринарний санітар. заарешто-
ваний 8 листопада 1937 р. за к.-р. погляди, ви-
хваляння царського ладу та поширення прово-
каційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у сел. Тирма верхньо-буринського р-ну Амур-
ської обл. Реабілітований 22 червня 1989 р.

ГлУШко Григорій мóсійович народився 
1890 р. на хут. Швейцарія Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дворічна Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 21 квітня 1938 р. за к.-р. діяльність, участь 
в антирад. угрупованні (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 лютого 1962 р.

ГлУШко максим вакóлович народився 
1902 р. у с. Яблучне Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав на хут. першотравневий 
Охтирського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Куп’єваха півд. залізниці. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 5 жовтня 1937 р. як 
куркуль, що приховав своє соціальне минуле, 
влаштувався на транспорт та проводив антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у волгота-
бі в м. Рибінськ Ярославської обл. висновком 
вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. залізни-
ці від 16 квітня 1939 р. вважалося за необхідне 
прохати ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
порушити клопотання перед органами НКвС, 
що стоять вище, про звільнення засудженого 
за недоведеності злочину. Справу направлено 
до спецвідділу НКвС СРСР на припинення 
згідно з висновком. Рішення у справі відсутнє.

ГлУШко омелян Павлович народився 
1899 р. на хут. Швейцарія Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-



471Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

мен., позапарт. проживав на хут. Швейцарія 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Фрунзе. У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 8 листопада 1937 р. 
за к.-р. погляди, поширення провокаційних 
чуток та вихваляння царського ладу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
[помер у вТТ у пермській обл., дата невідо-
ма]. Реабілітований 22 червня 1989 р.

ГлУШко Порфир юхимович народився 
1895 р. на хут. Швейцарія Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Швей-
царія Дворічанського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 16 березня 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 541 п. «а», 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 серпня 1958 р.

ГлУШко тимофій михайлович народив-
ся 1899 р. на хут. Швейцарія Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Швейцарія 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Фрунзе. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 7 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГлУШко (Галóшко) Федір якимович на-
родився 1895 р. у с. Ріпки богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пересічне 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу «Курорт». У 1929 р. розкуркулений. 
У 1930 р. висланий до північного краю, із за-
слання втік. заарештований 5 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 6 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 липня 1989 р.

ГлУщак вілім вікентійович народився 
1900 р. у с. Городець Овруцького пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. безмятежне Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «привіт». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. за розвіду- 
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 

3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 липня 1989 р.

ГлУщенко андрій єгорович народився 
1906 р. у с. Таранівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Таранівка зміївського р-ну 
Харківської обл. Стрілочник ст. Харків-Сорт. 
півд. залізниці. заарештований 4 травня 
1938 р. за недбалість у роботі, що призвела до 
пошкодження платформи та колії (статті 549, 
5630 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
22 грудня 1938 р. (ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР) 
засуджений до 2 років позбавлення волі в зМУ 
умовно з випробувальним терміном 2 роки.

ГлУщенко Григорій васильович наро-
дився 1904 р. у с. Дорошівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Ти-
щенківка Куп’янського Харківської обл. Мо-
торист колгоспу ім. 16-річчя РСЧА. У 1930 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1931 р. висла-
ний до північного краю. У 1934 р. із заслання 
втік. заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Тер-
мін покарання відбував у буртабі на ст. Із-
вєсткова Амурської залізниці. помер 1945 р. 
у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського 
краю. Реабілітований 3 червня 1960 р.

ГлУщенко Григорій йосиïович наро-
дився 1915 р. у с. Шипувате вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював табельником у радгоспі «Червона хви-
ля» великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
заарештований 1 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. На 1989 р. 
проживав у м. Куп’янськ Харківської обл. 
Реабілітований 19 серпня 1960 р.

ГлУщенко Григорій максимович на-
родився 1907 р. на хут. підопригори Лебе-
динського пов. Харківської губ. Українець. 
із селян, освіта середня, у 1928—1937 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. заступник ди-
ректора курсів підвищення кваліфікації вчи-
телів. заарештований 17 серпня 1937 р. як 
член антирад. терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 29 листопада 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).
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ГлУщенко Григорій маркелович наро-
дився 1895 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мерефа  
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник  
ст. Харків-пас. півд. залізниці. У 1931 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 31 жовтня 1937 р. за к.-р. пропа-
ганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. На 1962 р. проживав у сел. ви-
сокий Харківського р-ну Харківської обл. 
Реабілітований 28 грудня 1962 р.

ГлУщенко дмитро юхимович наро-
дився 1891 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. пожежник 
пожежної охорони Харківського лакофарбо-
вого заводу. У 1930 р. під слідством органів 
ДпУ за к.-р. діяльність. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 1 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 15 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

ГлУщенко Зиновій трохимович наро-
дився 1895 р. у с. вертіївка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. вер-
тіївка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Сторож будівництва у Харкові. заарештова-
ний 6 березня 1938 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

ГлУщенко йосиï андрійович наро-
дився 1886 р. у с. Шипувате вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Шипу-
вате великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Червона хвиля». 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 2 листопада 1937 р. 
за антирад. розмови серед робітників рад-
госпу (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 15 червня 1989 р.

ГлУщенко ксенофонт михайлович на-
родився 1909 р. у с. Козачка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козачка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківської хлібопекарні № 12. У 1932 р. роз-

куркулений. заарештований 9 липня 1938 р. 
як член к.-р. шпигунської диверсійної органі-
зації (статті 546, 547, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 3 червня 1939 р. виправданий.

ГлУщенко Павло миколайович наро-
дився 1903 р. у с. Данилівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Шев-
ченкове Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Машиніст булацелівського млина. за-
арештований 10 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 18 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 7 грудня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 17 липня 1959 р.

ГлУщенко Петро олександрович наро-
дився 1890 р. у с. Тахта Ставропольської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1928—1930 рр. член вКп(б). проживав 
у радгоспі ім. паризької комуни у Кегичівсько-
му р-ні Харківської обл. Технік радгоспу. за-
арештований 10 вересня 1937 р. за шкідництво 
та к.-р. пораженську агітацію (статті 547, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
9 березня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 
5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 20 років по-
збавлення волі у в’язниці з пораженням у пра-
вах на 5 років. Реабілітований 18 серпня 1961 р.

ГлУщенко Федір іванович народився 
1896 р. на хут. Глущенкове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Глущенкове борів-
ського р-ну Харківської обл. бригадир колгоспу 
«Червоний став». У 1930 р. розкуркулений і по-
збавлений виборчих прав. заарештований 3 жовт- 
ня 1937 р. за к.-р. агітацію та службу в караль-
ному загоні німців у 1919 р. (статті 5410 ч. 1, 5617 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ  
на 10 років. Реабілітований 7 грудня 1989 р.

ГлУщенко Федір кирилович народився 
1896 р. у с. Кадниця Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 6 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
29 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

ГлУщенко харитон іванович народив-
ся 1907 р. у с. Маліївка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Маліївка 
борівського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1932 р. за невиконання плану 
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хлібозаготівлі розкуркулений. заарештований 
4 березня 1938 р. як член секти «червонодра-
конівців» і за к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито борівським Рв НКвС 
28 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГлянцШПіГель анатолій хаїмович на-
родився 1896 р. у м. Люблін Люблінської губ. 
єврей, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник фабри-
ки ім. 13-ї річниці жовтня. заарештований 
15 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 15 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 21 липня 1989 р.

Глянько микола хомич народився 
1887 р. у с. Славгородок Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918 р. член УСДРп. 
проживав у Харкові. Механік артілі «Галан-
терейник». заарештований 16 червня 1938 р. 
як член повстанської шпигунсько-диверсій-
ної організації (статті 542, 546, 547, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 22 бе-
резня 1939 р. (статті 542, 546 ч. 1, 547, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Ухвалою військової колегії вер-
ховного Суду СРСР від 4 листопада 1939 р. 
справу направлено на дослідування зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 17 лютого 1940 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

Глянько Федір хомич народився 1879 р. 
у с. Славгородок Охтирського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1917 р. член УСДРп. проживав 
у Харкові. завідувач складу «Харсіль-елек-
тро». заарештований 9 серпня 1937 р. як 
член УСДРп та Української селянської партії 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу за-
крито білопільським Рв НКвС 29 листопада 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). заарешто-
ваний 24 травня 1938 р. як член повстанської 
шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 542, 546, 547, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 22 березня 1939 р. (стат-
ті 542, 546 ч. 1, 547, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією майна. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
4 листопада 1939 р. справу направлено на 
дослідування зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 17 лютого 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

Гнатенко віра адольфівна народила-
ся 1898 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврейка, з кустарів, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 

Домогосподарка. заарештована 19 листопада 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 січня 1938 р. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Темтабі, Кулойтабі. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 10 червня 
1944 р. строк покарання знижено до фак-
тично відбутого зі звільненням з-під варти. 
Реабілітована 3 березня 1956 р.

Гнатенко Ганна Петрівна народила-
ся 1899 р. у м. Суджа Суджанського пов. 
Курської губ. Українка, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
5 листопада 1937 р. як дружина польського 
шпигуна Козловського Л. І. (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
26 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

Гнатенко іван амвросійович народився 
1893 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. золочів золо-
чівського р-ну Харківської обл. Інспектор по-
жежної охорони Харобллісопромспілки. за-
арештований 18 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

Гнатенко іван артемович народився 
1886 р. у с. попівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у сел. вільне 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «заповіт Леніна», конюх. заарешто-
ваний 16 грудня 1932 р. як член к.-р. повстан-
ської організації (ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
23 квітня 1933 р. справу закрито. заарешто-
ваний 7 вересня 1937 р. за листування з к.-р. 
елементом за кордоном, вороже ставлення до 
рад. влади та партії (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. 
Термін покарання відбував у бамтабі та Амур-
залізничтабі. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 8 травня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). Реабілітований 30 березня 1989 р.

Гнатенко іван матвійович народив-
ся 1897 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
вища, у 1919—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Надєждинськ Свердловської обл. 
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Начальник відділу капітального будівни-
цтва металургійного заводу. заарештований 
22 серпня 1937 р. як член к.-р. організації 
правих (статті 587, 589, 5811 КК РРФСР), для 
подальшого слідства направлений до Києва 
у розпорядження УДб НКвС УРСР і вій-
ськовим трибуналом верховного Суду СРСР 
31 жовтня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 1 листопада 
1937 р. у Києві. Реабілітований 24 березня 1956 р.

Гнатенко нестор євменович народився 
1893 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. Робітник заготхудоби. У 1932 р. 
розкуркулений і за ст. 58 КК УСРР позбавле-
ний волі на 10 років. звільнений з-під варти 
достроково. заарештований 8 жовтня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

Гнатенко омелян сергійович, див. 
²ГНА ТЕНÊО (Гíàòåíêî) Оìåлÿí Сåðг³йîâèч.

Гнатенко Павло каленикович (калино-
вич) народився 1872 р. у с. попівка Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав і працював у радгоспі ім. Леніна 
у Красноградському р-ні Харківської обл. 
У 1929 р. розкуркулений. Ухвалою судової 
трійки при колегії ДпУ УСРР від 7 березня 
1930 р. (статті 544, 5410 ч. 1 КК УСРР) висла-
ний до північного краю на 7 років. заарешто-
ваний 17 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР), за результатами екс-
пертизи Центрального психоневрологічного 
інституту від 16 вересня 1938 р. визнаний 
психічно хворим, справу закрито Красноград-
ським Рв НКвС 10 березня 1939 р. (ст. 10 
КК УРСР). Реабілітований 10 грудня 1992 р.

Гнатенко Федір іванович, див. ²ГНА-
ТЕНÊО (Гíàòåíêî) Фåä³ð ²âàíîâèч.

Гнатенко яків Федорович народився 
1890 р. у с. попівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Яс-
на поляна Красноградського р-ну Харківської 
обл. Рахівник колгоспу «заповіт Леніна». за-
арештований 11 листопада 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 29 червня 1989 р.

Гнатецький іван казимирович наро-
дився 1911 р. у с. вільне Овруцького пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. березівка Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоне поле». У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 24 грудня 1937 р. як член 
к.-р. польської націоналістичної організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 вересня 1964 р.

ГнатУсін (Гнетóсін) яків олексійович 
народився 1897 р. у с. Мілова зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мілова ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний шлях». У 1932 р. майно кон-
фісковане. Ухвалою особливої наради при ко-
легії ДпУ УСРР від 29 квітня 1933 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до північного краю на 
3 роки. заарештований 18 листопада 1937 р. 
як член к.-р. угруповання та за к.-р. агітацію 
(статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 17 жовтня 1989 р. і 29 липня 1960 р.

ГнатЧенко андрій семенович народився 
1869 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. золочів золочівського 
р-ну Харківської обл. Сторож ст. золочів півд. 
залізниці. У 1932 р. розкуркулений. заареш-
тований 30 квітня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

ГнатЧенко василь Петрович народився 
1889 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., 1926—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. золочів золочівського р-ну 
Харківської обл. Охоронець золочівського 
пункту заготзерна. заарештований 28 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 червня 1958 р.

ГнатЧенко Григорій омелянович наро-
дився 1907 р. на хут. бугаї Харківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1932—1937 рр. член вКп(б). про-
живав на хут. бугаї золочівського р-ну Харків-
ської обл. Голова колгоспу «Червоний прапор». 
заарештований 23 серпня 1937 р. за підривну 
шкідницьку роботу та знущання над колгосп-
никами (статті 547, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 7 вересня 1937 р. обвинувачен-
ня за статтями 547, 5411 КК УРСР знято, а за 
статтями 100 ч. 1, 98 ч. 2 КК УРСР засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 2 роки. Ухвалою верховного 
Суду УРСР від 9 вересня 1938 р. вирок змінено 
на 5 років позбавлення волі у вТТ без пора-
ження у правах (статті 97, 98 ч. 2 КК УРСР).

ГнатЧенко Григорій Федорович наро-
дився 1905 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. проживав у сел. золочів. 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. золочів півд. залізниці. У 1932 р. май-
но конфісковане. заарештований 29 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію, шкідництво та 
приховування свого куркульського походжен-
ня (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
11 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Усоль-
табі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГнатЧенко микола митрофанович на-
родився 1905 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Харківського вагоноремонтного заводу 
трамвайного тресту. заарештований 28 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 27 червня 1958 р.

ГнатЧенко Петро іванович народився 
1892 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. пожежник 
Харківської бази Холодпрому. заарештований 
22 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

ГнатЧенко Пилиï Григорович народив-
ся 1889 р. у с. Колодязне Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Інспектор 
Хаторгу. заарештований 9 вересня 1937 р. за 

к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
на ст. Ізвєсткова Амурської залізниці. Реабілі-
тований 4 липня 1958 р.

ГнатЧенко Федір Федорович наро-
дився 1895 р. м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Сніги 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 1 травня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою золо-
чівського р-ну 18 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гнатюк Феоктист стеïанович народив-
ся 1915 р. у Рожиській вол. Луцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1932—1933 рр. член ком-
сомолу при КпзУ в польщі. проживав у Хар-
кові. Студент робфаку Харківського педагогіч-
ного інститута іноземних мов. заарештований 
8 серпня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 22 травня 1938 р. 
за підозрою у шпигунстві позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
на Колимі. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

Гнатюк юрій дмитрович народився 
1899 р. у с. Лукавець Герцогства буковина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Кредитний інспектор Ізюмського відділення 
Держбанку. заарештований 9 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської організації (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 22 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Каргопольтабі. На 1957 р. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 11 березня 1958 р.

ГнедиШевський сергій Гнатович на-
родився 1890 р. у с. Сульгостов Опоченського 
пов. Радомської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. богодухів бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Кустар-чо-
ботар. заарештований 12 серпня 1937 р. за ан-
тирад. націоналістичні настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 березня 1955 р.

Гненний яків Ульянович народив-
ся 1860(73) р. у с. Миколаївка Костянтино-
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градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. Миколаївка зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Не працював за віком. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 6 вересня 
1937 р. за к.-р. діяльність та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 14 січня 1994 р.

Гнетецький (Гнітецький) Петро івано-
вич народився 1890 р. у с. зольня Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. березівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Світлий шлях». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 25 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 квітня 1960 р.

Гнетецький стеïан станіславович на-
родився 1905 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Новомихайлівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 грудня 1937 р. як член к.-р. 
польської націоналістичної організації та за 
антирад. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1958 р.

ГнетУсін (Гнатóсін) яків олексійович, 
див. ГНАТÓС²Н (Гíåòóñ³í) Яê³â Олåêñ³йîâèч.

Гнида акила Петрович народився 1896 р. 
у с. Яблучне богодухівського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Яблучне Охтирського 
р-ну Харківської обл. бригадир служби колії 
ст. Куп’єваха півд. залізниці. заарештований 
4 жовтня 1937 р. як колишній дяк, що влаш-
тувався на роботу на залізничний транспорт 
з к.-р. метою (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у волготабі у м. Рибінськ Ярославської обл. 
Справу закрито вДТв УДб НКвС ст. Любо-
тин півд. залізниці 28 липня 1939 р. звільне-
ний з-під варти 2 вересня 1939 р.

Гнида влас семенович народився 1894 р. 
у с. Скрипаї зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Скрипаї зміївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «більшо-
вицька перемога». заарештований 12 червня 
1938 р. як член політичного бандугруповання, 
за завданням якого збирав зброю для бороть-
би з рад. владою (ст. 5617 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
21 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

Гнида дмитро семенович народився 
1896 р. у с. Скрипаї зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Скрипаї змі-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«більшовицька перемога». заарештований 
13 червня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР).

Гнида терентій йосиïович народився 
1881 р. у с. Новомиколаївка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ку-
п’янськ Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Робітник радгоспу «Куп’янський садорозсад-
ник». У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 10 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію та поширення про-
вокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 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 15 квітня 1989 р.

Гнида яків іванович народився 1903 р. 
у с. Яблучне богодухівського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Люботин Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник хлібопекар-
ні. заарештований 11 вересня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 6 червня 1962 р.

Гниленко Петро єгорович народився 
1912 р. у с. Мар’їне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мар’їне 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «по шляху Леніна». заарештований 
21 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у волготабі 
у м. Рибінськ Ярославської обл. після звіль-
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нення з-під варти проживав у м. Кутаїсі Гру-
зинської РСР, працював кравцем. На 1970 р. 
проживав у м. Очамчира Абхазької АРСР. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

Гнилицький іван юхимович наро-
дився 1873 р. у с. Чернещина Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Черне-
щина борівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1930 р. розкуркулений і по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
22 вересня 1937 р. за антирад. діяльність, 
виказування більшовиків німецькому караль-
ному загону у 1919 р. (статті 5410 ч. 1, 5413 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою Ізюм-
ського р-ну 3 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільнення з-під варти.

Гнилицький Федот тимофійович на-
родився 1909 р. у с. Гусарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. піски 
балаклійського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник балаклійського лісництва. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. (статті 542, 547, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 22 лютого 1957 р.

ГнилоЗУбов іван якович народився 
1882 р. у с. подвисле Новооскольського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
вагонної дільниці ст. Куп’янськ північно-До-
нецької залізниці. заарештований 20 лютого 
1938 р. за шкідницьку діяльність (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 3 жовтня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
у жовтні 1938 р. у [м. Сталіне Сталінської 
обл.]. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

ГниП михайло овксентійович народився 
1900 р. у с. Артемівка Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Учитель СШ. У 1935 р. під слід-
ством ХОУ НКвС за [к.-р. діяльність]. зааре-
штований 18 грудня 1937 р. як член націона-
лістичної організації (статті 5411, 542, 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

ГниП овксентій юхимович народився 
1877 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мере-

фа Харківського р-ну Харківської обл. прода-
вець магазину Харпромторгу. заарештований 
5 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито УНКвС по Хар-
ківській обл. 31 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГниПа микола тимофійович народив-
ся 1891 р. у с. Рябківка полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«Комсомолець» Лозівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий на Соловецькі острови. заарешто-
ваний 10 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито про-
курором Лозівського р-ну 3 березня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГниПП яків калинович народився 
1885 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, позапарт. 
Начальник дільниці заводу № 183. заарешто-
ваний 14 квітня 1938 р. за диверсійну діяль-
ність (ст. 549 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 546, 549 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 червня 1957 р.

Гнитецький остаï мойсейович на-
родився 1907 р. у с. Ставрів Дубнівського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1932—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник ХЕТзу. У 1927 р. як 
перебіжчик з польщі висланий до м. Троїцьк 
Уральської обл., до Харкова приїхав у 1930 р. 
заарештований 15 листопада 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

Гніденко стеïан кіндратович народив-
ся 1884 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. без-
робітний. У 1931 р. розкуркулений і висланий 
за межі України. заарештований 13 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
Румунії (статті 546, 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 26 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

Гнітецький Петро іванович, див. ГНЕ-
ТЕЦЬÊИЙ (Гí³òåцüêèй) Ïåòðî ²âàíîâèч.
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Гноєвий Гнат андрійович народився 
1891 р. і проживав у Харкові. Українець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт., у 1929—
1935 рр. член вКп(б). Робітник гаража тресту 
«Металолам». заарештований 4 жовтня 1937 р. 
за зв’язок з німецьким консульством та шпи-
гунську діяльність (ст. 546 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 у м. Сво-
бодний Хабаровського краю, де й помер 26 трав-
ня 1940 р. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

ГнУЗдєва-овощникова євгенія се-
менівна народилася 1905 р. у м. Маріуполь 
Маріупольського пов. Катеринославської губ. 
Росіянка, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживала в Харкові. Скульптор това-
риства «Облхудожник». заарештована 7 січня 
1938 р. за наказом НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р. і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 березня 1938 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбу-
вала в Картабі. Реабілітована 5 жовтня 1956 р.

ГнУсін дмитро дмитрович народився 
1889 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. Росіянин, з дворян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Голов-
ний інженер тресту «південмашбуд». заареш-
тований 15 березня 1938 р. як член к.-р. 
шкідницької організації (статті 548, 549, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 26 серпня 1938 р. (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 26 серпня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 липня 1957 р.

ГнУсіна валентина олексіївна народи-
лася 1903 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
із службовців, освіта середня, позапарт. Сек-
ретарка-друкарка південмаштресту. заареш-
тована 1 вересня 1938 р. як дружина члена 
антирад. правотроцькістської диверсійної те-
рористичної організації, яка існувала на півд. 
залізниці (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 жовтня 1938 р. як со-
ціально небезпечний елемент віддана під глас-
ний нагляд за місцем проживання на 2 роки.

ГнУтик борис тихонович народився 
1900 р. у с. петрова буда Гомельського пов. 
Могильовської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 30 вересня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність на користь Японії 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 30 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 2 грудня 1937 р.

ГобеРт Франц Францович народився 
1885 р. у м. пардубіце Австро-Угорської ім-
перії. Чех, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт., у 1919—1921 рр. член РКп(б). прожи-
вав у Харкові. бухгалтер розрахункового від-
ділу Харківського механічного заводу НКвС. 
заарештований 11 березня 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 8 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

ГовоРов володимир іванович народив-
ся 1898 р. у с. Ольшанка замостенського 
пов. Люблінської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, у 1920—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач Харківської 
обласної контори заготльону. заарештований 
17 вересня 1937 р. як член антирад. терорис-
тичної організації правих (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 5 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 січня 1958 р.

ГовоРова Зоя йосиïівна народилася 
1911 р. у с. Сватове Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українка, із службовців, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в Харкові. Учитель 
СШ № 17. заарештована 17 вересня 1937 р. як 
дружина члена антирад. терористичної орга-
нізації і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 лютого 1938 р. як член сім’ї зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбувала в Темтабі 
в сел. Явас Мордовської АРСР. після звільнен-
ня з-під варти проживала в м. Саранськ Мордов-
ської АРСР. Реабілітований 19 лютого 1957 р.

ГовсеєвиЧ юхим Романович народив-
ся 1880 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. 
віленської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. за-
ступник старшого бухгалтера відділу 600 за-
воду № 183. заарештований 14 квітня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

Говтва Петро Федорович народився 
1910 р. на хут. Михайлівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ми-
хайлівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Чоботар філії в’язівської взуттєвої май-
стерні. У 1932 р. майно конфісковане. У 1935 
р. за антирад. агітацію позбавлений волі на 
3 роки. заарештований 16 березня 1938 р. 
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як член к.-р. повстанської націоналістичної 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

Говтвань василь стеïанович народив-
ся 1893 р. у с. бобровчик зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у 1917—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. завідувач скла-
ду сангігієни Центросоюзу. заарештований 
27 вересня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 31 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

ГоГа стеïан никанорович народився 
1908 р. у с. покаляне вовчанського пов. Хар-
ківської обл. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. вовчанськ 
вовчанського р-ну Харківської обл. Тракто-
рист вовчанської МТС. У 1930 р. разом із 
батьком висланий до північного краю. На 
засланні перебував у м. Архангельськ. за-
арештований 23 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Амурзалізничтабі. Ре-
абілітований 30 червня 1989 р.

ГоГін дмитро іванович народився 1886 р. 
у м. вовчанськ вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, з міщан, освіта середня, поза-
парт. проживав у с. Андріївка балаклійського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу НКвС ім. 1 Травня у с. Хорошеве Хар-
ківського р-ну. У 1928 р. під арештом за к.-р. 
діяльність. заарештований 3 серпня 1937 р. за  
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жовт-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485  
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

ГоГоладЗе нестор Пилиïович наро-
дився 1881 р. у с. бжинєв [Тифліської губ.]. 
Грузин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. буфетник буфету 
ст. Хотмизьк півд. залізниці. заарештований 
2 червня 1938 р. за антирад. агітацію та на-
клепницькі свідчення на суді (статті 5410 ч. 1, 
89, 90 п. «а» КК УРСР) і Курським облсудом 
29 вересня 1938 р. за ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР 
засуджений до 5 років позбавлення волі, за 
ст. 95 ч. 2 КК РРФСР до 2 років позбавлення 

волі. за сукупністю злочинів засуджений до 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки.

ГоГоль іван казимирович народився 
1888 р. у с. Фасти Гродненської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дар-Надежда Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. поденник. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 27 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 30 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 8 серпня 1989 р.

ГодЗенко ілля Григорович народився 
1892 р. у Кобелецькому пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. панютине Лозівського 
р-ну Харківської обл. Машиніст депо ст. Ло-
зова півд. залізниці. заарештований 20 квітня 
1938 р. за недбалість у роботі, що призвела до 
аварії поїзда (статті 547, 5410 КК УРСР), під 
час слідства обвинувачення перекваліфікова-
но на ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР і ухвалою 
підготовчого засідання лінсуду півд. залізниці 
від 3 січня 1939 р. справу закрито.

ГодЗиШевський максиміліан анто-
нович народився 1895 р. у м. Одеса Одесько-
го пов. Херсонської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер заводу «Серп і молот». 
У 1921 р. під арештом органів ЧК. заарештова-
ний 24 березня 1938 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 546, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 листопада 1958 р.

Годлевський станіслав Романович на-
родився 1894 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Андріївка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний жовтень». 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 8 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 липня 1989 р.

Годований іван сергійович наро-
дився 1904 р. у м. перемишль перемиш-
лянського окр. провінції Східна Галичина 
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Австро-Угорської імперії. Українець, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1925—1929 рр. член КпзУ. проживав у Хар-
кові. Студент Харківського медичного інсти-
туту. заарештований 26 жовтня 1937 р. як член 
націонал-фашистської терористичної органі-
зації УвО (статті 548, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 березня 1989 р. 

Годомський едмóнд олександрович 
народився 1867 р. у м. Седлець Седлецької 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Сторож магази-
ну № 5 Хаторгу. заарештований 20 березня 
1938 р. як член к.-р. польської шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 травня 1938 р. (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 31 липня 1959 р.

Годомський йосиф едмóндович на-
родився 1899 р. у варшаві. поляк, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник взуттєвої артілі «про-
грес». У 1932 р. під арештом ДТв ДпУ півд. 
залізниці за к.-р. діяльність. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 2 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 20 березня 1959 р.

ГодУнко трохим максимович народив-
ся 1905 р. у с. бережани Сарненського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
у радгоспі «Комуніст» Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. У 1930 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. заарештований 10 трав-
ня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 15 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГодУнов іван ізотович народився 
1900 р. у м. берести Кременецького пов. 
волинської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та незакінчена вища, у 1927—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент Україн-
ського комуністичного університету ім. Ар-
тема. заарештований 17 листопада 1937 р. 
за диверсійну шпигунську роботу на користь 
польщі (статті 546, 549 через ст. 17 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 31 жовтня 1961 р.

ГоЖа микита Пантелійович народився 
1897 р. у с. Новомиколаївка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Шев-
ченкове Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Робітник будівництва булацелівської 
МТС. У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 10 жовтня 1937 р. за ст. 5410 КК УРСР 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 27 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Амур-
табі в м. Свободний Хабаровського краю. за-
гинув на фронті під час великої вітчизняної 
війни. Реабілітований 7 серпня 1959 р.

Гойденко василь трохимович народив-
ся 1910 р. у с. Гетьманівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Но-
вий Лиман Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 30 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 8 червня 1989 р.

ГойхенбеРГ Герш аронович народився 
1908 р. у с. Оринь подільської губ. єврей, із 
службовців, освіта незакінчена вища, кан-
дидат у члени вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Студент Харківського юридичного 
інституту. заарештований 25 травня 1938 р. 
як член антирад. шпигунської сіоністської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
16 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

Голавський (Головський) Фелікс йо-
сифович народився 1893 р. у с. Нехворощ жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гракове Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за к.-р. розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 грудня 1968 р.

Голембійовський мар’ян клеменс 
станіславович народився 1897 р. у м. вінниця 



481Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

вінницького пов. подільської губ. поляк, 
соціальне походження невідоме, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 6 квітня 1938 р. за шпи-
гунську шкідницьку діяльність (статті 546, 547, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 травня 1957 р.

Голембійовський тимофій станіс-
лавович народився 1899 р. у с. Лука-барська 
Літинського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Робітник ІпРзу. заарештований 26 листопада 
1937 р. за к.-р. підривну діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 27 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 5 січня 
1938 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 18 липня 1958 р.

Голенко андріян іванович народився 
1902 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт. 
Начальник планового відділу тресту «пром-
будпроект». заарештований 18 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5413 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 15 квітня 1989 р.

Голенко михайло сильвестрович на-
родився 1890 р. у с. Новосади Гродненської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник Хар-
ківської бісквітної фабрики. заарештований 
29 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 6 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 21 лютого 1959 р.

ГолиШева ніна лаврентіївна народи-
лася 1904 р. у Києві. Українка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 22 жовт-
ня 1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 грудня 1937 р. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбу-
вала в Картабі. Реабілітована 1 серпня 1958 р.

ГолиШевський Григорій софронович 
народився 1885 р. у с. Новоселиця Сквир-
ського пов. Київської губ. Українець, із селян, 

освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер 3-го робітничо-колгоспного 
театру. заарештований 26 жовтня 1937 р. за 
к.-р. роботу, зв’язки з українським націона-
лістичним підпіллям (статті 548, 5411, 5413 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у бамтабі в м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 26 червня 1989 р.

Голімбієвський нарцис антонович 
народився 1902 р. у с. Товща Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новомихайлівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. помічник рахівника колгос-
пу ім. Молотова. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 листопада 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну пораженську діяльність 
на користь польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 28 березня 1960 р.

ГоліУс андрій ілліч народився 1894 р. 
у с. Рябухине зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. першотравневе зміївського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу «Червоний велетень». У 1931 р. розкур-
кулений, за невиконання сільгоспзабов’язань 
позбавлений волі на 2 роки з подальшим ви-
сланням на 2 роки. від вислання звільнений. 
заарештований 10 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 березня 1989 р.

ГолобоРодько омелян стеïанович 
народився 1878 р. у с. Терни Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Гардеробник Харківського оперного те-
атру. заарештований 16 квітня 1938 р. як член 
к.-р. білогвардійської організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

Голов олександр дмитрович народився 
1895 р. у с. Черемиси Краснослободського 
пов. пензенської губ. Росіянин, з міщан, осві-
та вища, позапарт. проживав у м. вовчанськ 
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вовчанського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ ім. пушкіна. заарештований 12 верес-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію серед вчителів та 
учнів (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
10 квітня 1989 р.

Голован ілля дем’янович народився 
1886 р. у с. Довжик Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Довжик 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Трьох комунарів. заарештований 
30 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
золочівського р-ну 29 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Голованевський мойсей абрамович 
народився 1907 р. у с. Новостародуб Олек-
сандрійського пов. Херсонської губ. єврей, 
з торговців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Майстер Харківського верста-
тобудівного заводу. заарештований 14 лютого 
1938 р. як член антирад. підпільної сіоніст-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 14 липня 1959 р.

Голованник семен давидович наро-
дився 1894 р. у с. Горохуватка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Горохуват-
ка борівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «вперед», бригадир. У 1931 р. розкурку-
лений. У 1932 р. під слідством ДпУ УСРР за 
ст. 5410 КК УСРР. заарештований 8 жовтня 
1937 р. за антирад. шкідницьку діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 547 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

Головань євдокія іванівна народилася 
1904 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, пись-
мен., позапарт. проживала у с. бригадирівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кірова. У 1931 р. відібрано ха-
ту; розкуркулена, позбавлена виборчих прав. 
У 1932 р. за невиконання держподатків гос-
подарство розпродане. заарештована 27 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 14 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлена волі 

у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вала у в’яттабі в Кіровській обл., звільнена 
з-під варти достроково 18 березня 1945 р. 
Реабілітована 5 липня 1989 р.

Головань Петро миколайович народив-
ся 1891 р. у м. борзна борзненського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
спецсектора ремонту вагонної служби Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 16 вересня 
1937 р. як член к.-р. правотроцькістської орга-
нізації, за диверсії, шкідницьку діяльність (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 26 березня 1938 р. за-
суджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 27 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

Головань Уляна арсенівна народила-
ся 1893 р. у с. Нижні Млини полтавського 
пов. полтавської губ. Українка, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 4 жовтня 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 19 червня 1938 р. позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала у Сегежтабі в Карельській АРСР, 
у 1941—1945 рр. у Картабі. На 1957 р. прожи-
вала в м. полтава. Реабілітована 4 січня 1957 р.

Голованьов дмитро микитович на-
родився 1887 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. в’язень 3-ї будівельної вТК НКвС, за 
фахом ювелір. У 1933 р. висланий до Архан-
гельської обл. на 3 роки (ст. 5410 КК УСРР). 
Ухвалою трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 22 вересня 1937 р. (ст. 33 КК УРСР) 
позбавлений волі на 1 рік. заарештований 
27 травня 1938 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 22 листопада 1938 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у віддалених таборах 
СРСР. Термін покарання відбував у Крастабі. 
звільнений з-під варти 10 листопада 1943 р. 
Реабілітований 11 травня 1989 р.

Головатенко клавдія дмитрівна на-
родилася 1895 р. у с. п’ятихатки Катери-
нославської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Медсестра 
санітарної дільниці ст. Лозова півд. заліз-
ниці. заарештована [20 березня] 1938 р. як 
дочка поміщика, що під час Громадянської 
війни співробітничала з ворогами (ст. 5413 КК 
УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Лозова півд. залізниці 13 грудня 1939 р. 
(ст. 101 п. 1 КК УРСР). померла 1939 р.
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Головатенко тетяна сергіївна наро-
дилася 1909 р. у с. Солоне Катеринославської 
губ. Українка, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживала в Харкові. Економіст Харківської 
облкоопінспілки. заарештованою не була, під 
слідством УДб ХОУ НКвС з 21 листопада 
1937 р. як дружина члена антирад. терористич-
ної організації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент передана під гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживання 
на 2 роки. Реабілітована 30 листопада 1956 р.

Головенко юхим Петрович народив-
ся 1892 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. бу-
гаївка Савинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Робітник». У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 12 лютого 1938 р. 
як член к.-р. повстанської націоналістичної 
організації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 серпня 1956 р.

Головін андрій овдійович народився 
1875 р. у с. волоська балаклія Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. во-
лоська балаклія Шевченківського р-ну Хар-
ківської обл. Сторож лікарні. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 5 травня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 20 травня 1939 р. 
засуджений на 10 міс. позбавлення волі, по-
переднє ув’язнення зараховане як термін по-
карання зі звільненням з-під варти. Реабіліто-
ваний 7 жовтня 1993 р.

Головін іван стеïанович народився 
1888 р. у с. Нова Головинка Фатезького пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1922—1938 рр. член 
вКп(б). проживав у м. валуйки Курської 
обл. Начальник магазину на ст. валуйки півд. 
залізниці. заарештований 10 квітня 1938 р. 
за підозрілі зв’язки під час роботи на Китай-
сько-Східній залізниці та к.-р. шкідницьку ді-
яльність (статті 584, 587 КК РРФСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 4 черв-
ня 1938 р. за к-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у північзалізничтабі, де й помер 2 травня 
1939 р. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

Головін олексій михайлович народив-
ся 1885 р. у м. владиславов владиславського 
пов. Сувалкської губ. Росіянин, із службовців, 

освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Головний економіст Державного інституту 
проектування міст. заарештований 27 березня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
28 листопада 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

Головін Петро іванович народився 
1905 р. у с. Охоче зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Улянівка Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу ім. Чапаєва. заарештований 8 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 16 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
15 липня 1966 р.

Головін трохим дмитрович народився 
1897 р. у с. волоська балаклія зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу «Червоний жовтень». У 1930 р. роз-
куркулений. У 1931 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 11 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію та переховування від вислан-
ня (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 18 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Амур-
табі в м. Свободний Хабаровського краю. 
помер 17 лютого 1943 р. у м. Орськ Орен-
бурзької обл. Реабілітований 13 червня 1958 р.

Головін яків якович народився 1895 р. 
і проживав у Харкові. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. Старший бух-
галтер клубу Харківського канатного заводу. 
заарештований 29 березня 1938 р. як член 
к.-р. білогвардійської організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 15 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
25 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
29 серпня 1958 р.

Головіна Ганна кононівна народилася 
1899 р. і проживала в Харкові. Українка, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт. Учитель СШ 
№ 107. заарештована 14 вересня 1937 р. за шпи-
гунство (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
21 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Головкін Павло михайлович народився 
1895 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
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позапарт. проживав у Харкові. Технолог-бу-
дівельник Ленінського райвідділу охорони 
здоров’я. заарештований 29 квітня 1938 р. 
як член к.-р. бойової білогвардійської органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито Харківською міжрайоперслідгрупою 
4 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

Головко андрій Гаврилович народив-
ся 1882 р. у с. баранове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. баранове 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Леніна. під слідством УНКвС по 
Харківській обл. з 19 вересня 1938 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). Рішення 
у справі відсутнє.

Головко Георгій андрійович народився 
1881 р. у м. Стародуб Стародубського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із священно-
служителів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Рахівник дитячої комуни 
ім. Леніна. заарештований 29 квітня 1938 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

Головко дмитро васильович народився 
1898 р. у м. Лебедин Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Лебедин Ле-
бединського р-ну Харківської обл. завідувач 
магазину № 2. заарештований 27 липня 1938 р. 
як член антирад. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 5 вересня 1939 р. виправданий.

Головко дмитро стеïанович народив-
ся 1886 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дерга-
чі Дергачівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Харківської фабрики «Кофок» № 1. 
У 1929 р. розкуркулений і висланий до пів-
нічного краю. У 1930(32) р. із заслання втік. 
заарештований 6 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію та втечу зі заслання (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 серпня 1937 р. за к.-р. те-
рористичну агітацію винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 серпня 1963 р.

Головко іван дмитрович народився 
1895 р. на хут. Головки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт., у 1930—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник заводу № 183. за-
арештований 9 березня 1938 р. як член к.-р. 

бойової білогвардійської організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито прокура-
турою Харківської обл. 16 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Головко кирило стеïанович народив-
ся 1903 р. у с. баранове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барано-
ве валківського р-ну Харківської обл. по-
жежник Харківської деревообробної фабрики. 
за арештований 24 березня 1938 р. як член 
антирад. української націоналістичної по-
встанської організації (статті 549, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

Головко омелян леонтійович народив-
ся 1885 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник ДЕС № 1. заарештований 18 квітня 
1938 р. за шпигунство і диверсійну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 17 жовтня 
1939 р. за шпигунські зв’язки та антирад. 
наклепи попереднє ув’язнення зараховано як 
термін покарання зі звільненням з-під варти. 
Реабілітований 29 березня 1989 р.

Головко остаï кирилович народився 
1893 р. на хут. панасенкове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. па-
насенкове Коломацького р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Люботин півд. залізниці. 
У 1930 р. розкуркулений і виселений з ха-
ти. У 1934 р. позбавлений виборчих прав. 
заареш тований 30 січня 1938 р. як розкурку-
лений, що проліз на залізничний транспорт та 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 3 листопада 1938 р. за к.-р. агітацію по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував на біломоро-балтійському 
комбінаті. Реабілітований 29 березня 1989 р.

Головко Петро тимофійович народився 
1890 р. у с. Новоосинове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
осинове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Машиніст депо ст. Куп’янськ-вузл. північно-
Донецької залізниці. заарештований 17 січня 
1938 р. за службу в білій армії, приховування 
цього факту та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 9 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 22 квітня 
1938 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 31 серпня 1989 р.
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Головльов нестір михайлович наро-
дився 1902 р. у м. бєлгород бєлгородсько-
го пов. Курської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1931—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
постачання південмонтажбуду при заводі 
№ 183. заарештований 15 листопада 1937 р. 
за к.-р. шкідницьку роботу (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
8 грудня 1937 р. за відсутності складу злочину. 
звільнений з-під варти 11 грудня 1937 р.

Головня іван миколайович народився 
1884 р. у с. великий бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
ликий бурлук великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Робітник приймального пункту 
заготзерна на ст. великий бурлук північно-
Донецької залізниці. У 1930 р. під слідством 
Куп’янського райвідділку ДпУ за к.-р. агіта-
цію. У 1932 р. як куркуль висланий за межі 
сільради. заарештований 25 грудня 1937 р. за 
к.-р. терористичні настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

Головня олексій тадейович народив-
ся 1898 р. у м. Красноводськ закаспійської 
обл. Українець, з робітників, освіта неповна 
середня, позапарт., у 1920—1922 рр. член 
РКп(б). проживав у сел. буди Харківського 
р-ну Харківської обл. Нормувальник будян-
ського фаянсового заводу. заарештований 
2 березня 1938 р. за шпигунство та шкід-
ництво на користь польщі (статті 546, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

Головський Фелікс йосифович, див. 
ГОЛАÂСЬÊИЙ (Гîлîâñüêèй) Фåл³êñ Йîñèфîâèч.

ГоловЧенко олексій олександрович 
народився 1881 р. у с. Тростянець Охтир-
ського пов. Харківської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Тростянець Тростянецького р-ну 
Харківської обл. Робітник цукрового заводу. 
У 1934 р. під слідством органів ДпУ за к.-р. 
агітацію. заарештований 4 березня 1938 р. за 
к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 лютого 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину зі 
звільнення з-під варти.

ГоловЧенко Петро тимофійович наро-
дився 1891 р. на хут. Масютівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав на хут. Масю-
тівка Дворічанського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1923 р. позбавлений виборчих 
прав. У 1931 р. майно конфісковане. заарешто-
ваний 10 серпня 1937 р. за антирад. агітацію та 
зв’язок з громадою баптистів (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

ГоловЧинеР наóм ізраїльович наро-
дився 1908 р. у сел. Сновськ Городнянського 
пов. Чернігівської губ. єврей, з міщан, освіта 
вища, позапарт., член вЛКСМ з 1929 р. про-
живав у Харкові. Старший диспетчер заводу 
№ 135. заарештований 15 липня 1938 р. як 
член антирад. організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 2 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГолоЗУбов кóзьма Федорович наро-
дився 1890 р. у с. Лозовенька зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лозовенька 
петрівського р-ну Харківської обл. Муляр-
штукатур. заарештований 10 жовтня 1937 р. 
за крадіжки і к.-р. агітацію серед колгосп-
ників (статті 5410, 170 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 170, КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амуртабі. Реабі-
літований 21 березня 1989 р.

ГолоПУЗ михайло никифорович на-
родився 1889 р. у с. Миролюбівка зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Машиніст паровозного депо ст. Лозова 
півд. залізниці. заарештований 26 березня 
1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 липня 1989 р.

ГолосовкеР Залман аронович наро-
дився 1906 р. у м. борисов борисовський пов. 
Мінської губ. єврей, з торговців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
майстерень Харківського фізіотерапевтичного 
інституту. заарештований 27 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та терористичні настрої (стат-
ті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР), а 25 березня 
1938 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд, справу закрито слідчастиною 
УДб УНКвС по Харківській обл. 11 березня 
1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).
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ГолощаПов яків антонович народився 
1888 р. у с. волче Лівенського пов. Орловської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Машиніст ст. Ізюм північно-Донецької 
залізниці. заарештований 24 лютого 1938 р. 
за дії, що призвели до пошкодження вагонів 
та важкого поранення кондуктора (ст. 547 
КК УРСР) і лінсудом північно-Донецької 
залізниці у спецсправах 23 липня 1938 р. за-
суджений до 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
президії Харківського облсуду від 10 червня 
1994 р. вирок лінсуду змінено, дії переквалі-
фіковані на ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР.

Голтв’янський василь Феофанович 
народився 1894 р. у с. Нові Сенжари (Рева-
зівка) Кобеляцького пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у сел. покотилівка Харківського 
р-ну Харківської обл. Майстер ХпРз. зааре-
штований 15 листопада 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної організації та за к.-р. агітацію 
(статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 14 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

Голтв’янський (Готвянський) воло-
димир іванович народився 1900 р. у с. Говтва 
Кобеляцького пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер товариства 
Червоного Хреста. заарештований 18 квітня 
1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 2 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 4 квітня 1989 р.

ГолУб данило іванович народився 1897 р. 
у с. зачепилівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. зачепилівка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. бригадир 
колгоспу ім. Дзержинського. заарештований 
5 березня 1938 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 УРСР), справу закрито зачепи-
лівським Рв НКвС 26 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГолУб іван антонович народився 1907 р. 
у с. зольня Овруцького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Циглерівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 14-річчя 
жовтня. У 1936 р. в адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги. зааре-

штований 24 грудня 1937 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 квітня 1960 р.

ГолУб ілля самійлович народився 1873 р. 
у м. Куринець віленської губ. єврей, з тор-
говців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. заступник начальника планового 
сектора заводу № 183. заарештований 24 бе-
резня 1938 р. як член антирад. сіоністської 
шпигунської організації (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

ГолУб йосиф наóмович народився 
1886 р. у Києві. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Майстер заготівельного цеху взуттєвої фабри-
ки № 5. заарештований 15 квітня [3 липня] 
1938 р. як член антирад. шпигунсько-бундів-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР), 
9 листопада 1939 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд, справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 11 грудня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

ГолУб Роман трохимович народився 
1886 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Старо-
ста церкви. У 1932 р. під арештом органів 
ОДпУ. заарештований 9 березня 1938 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 29 травня 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з обмеженням прав на 2 ро-
ки. Реабілітований 14 листопада 1994 р.

ГолУб семен ілліч народився 1912 р. 
у с. Миколаївка вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Москалівка вовчан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 12-річчя жовтня. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 6 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 20 березня 1989 р.

ГолУб-цивінський Павло (стеïан) 
михайлович народився 1898 р. у с. Чистилів 
Тернопільського пов. провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1923—
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1931 рр. член КпзУ. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Голова ро-
бітничого комітету радгоспу «Червоний жов-
тень». заарештований 8 серпня 1937 р. за роз-
відувальну діяльність (ст. 546 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГолУбенко микола Павлович народив-
ся 1888 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта вища, позапарт. викладач Кому-
ністичного університету ім. Артема. заареш-
тований 30 січня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(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 
3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
13 листопада 1956 р.

ГолУбенко михайло микитович на-
родився 1906 р. у с. Новомиколаївка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. веселе Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Робітник бурякопункту на роз’їзді щеняче 
південно-Донецької залізниці. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 12 квітня 1938 р. 
як член к.-р. української націоналістичної по-
встанської бойової організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 542, 
547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

ГолУбенко Павло антонович народив-
ся 1896 р. у с. Локня Ромнівського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у м. барвінкове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештований 8 березня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою Харківської обл. 
31 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГолУбін іван іванович народився 1903 р. 
і проживав у Харкові. Росіянин, з торговців, 
освіта середня, позапарт. бухгалтер Шляхобуду. 
заарештований 22 березня 1938 р. як член к.-р. 
військової білогвардійської організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 листопада 1956 р.

ГолУбінський Гвідон антонович 
народився 1909 р. у с. Сарнівка Новоград- 

волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новомихайлівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Молото-
ва. в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
24 грудня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної організації та за антирад. агітацію (стат-
ті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 19 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 1 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 20 червня 1958 р.

ГолУбка олександр Пилиïович на-
родився 1893 р. у с. Огульці валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Огульці 
валківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського заводу № 183. заарештований 
13 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
5 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГолУбниЧа Ганна арсентіївна народила-
ся 1879 р. у с. щурівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в с. щурівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Шевченка. заарештована 25 серпня 1937 р. 
за участь у масових заворушеннях (ст. 5616 че-
рез ст. 16 КК УРСР) і Харківським облсудом 
2 жовтня 1939 р. (ст. 5616 ч. 1 п. «а» КК УРСР) 
засуджена на 2 роки позбавлення волі у вТТ 
з конфіскацією частини майна, що їй нале-
жить на гуртовому сільгоспдворі. попереднє 
ув’язнення зараховано як термін покарання. 

ГолУбниЧий іван данилович народив-
ся 1899 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв 
Краснокутського р-ну Харківської обл. завіду-
вач Колонтаївської філії Харківської пром-
артілі шевців. заарештований 22 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію, службу в армії петлюри 
(статті 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 січня 1958 р.

ГолУбниЧий іван Петрович народив-
ся 1915 р. у с. бражківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. браж-
ківка Ізюмського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Чапаєва, тесля. У 1929 р. разом 
з батьками висланий до м. Котлас північного 
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краю, але був повернений за малолітством. 
заарештований 19 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 12 червня 1989 р.

ГолУбниЧий Павло володимирович 
народився 1901 р. у с. Колонтаїв богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Ковалівка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «вісті». заареш-
тований 17 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі в Хабаровському краї, у 1946 р. 
звільнений з-під варти достроково. На 1959 р. 
проживав у с. Сталінське Фрунзенської обл. 
Реабілітований 8 квітня 1960 р.

ГолУбниЧий сергій васильович наро-
дився 1901 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. Учитель 
школи № 1. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію серед учительського персона-
лу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським обл-
судом 27 травня 1938 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Ухвалою Найвищого Суду УРСР від 
9 вересня 1938 р. справу направлено на нове 
судочинство, Харківським облсудом 16 жовт-
ня 1938 р. попередній вирок підтверджено.

ГолУбовський Федір микитович на-
родився 1903 р. на хут. Іванчуківка Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, член вКп(б) з 1931 р. 
проживав на ст. закомельська північно-До-
нецької залізниці. Черговий по станції. за-
арештований 23 листопада 1937 р. як член 
антирад. диверсійно-шкідницької організації 
(статті 549, 5411 КК УРСР), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС північно-Донецької заліз-
ниці 16 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГолУмбієвський валентин денисович 
(діонісійович) народився 1900 р. у м. жито-
мир житомирського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. Дар-Надежда Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Серп і молот». 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 24 груд-
ня 1937 р. як член к.-р. польської націоналістич-
ної організації та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 

№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 червня 1966 р.

ГолУмбієвський цезарій леонтійо-
вич народився 1891 р. у с. биківка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. ворошилове Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 27 листопада 1937 р. за к.-р. націона-
лістичну та пораженську роботу на користь 
польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 10 вересня 1960 р.

ГольбеРГ (Гольдберг) айзек веніамі-
нович народився 1872 р. у варшаві. єврей, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник фабрики «Кофок». зааре-
штований 7 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 27 січня 
1938 р. УДб НКвС УРСР справу направлено 
до УДб ХОУ НКвС на припинення за недо-
статності доказів злочину. звільнений з-під 
варти 14 лютого 1938 р. Справу закрито вій-
ськовою прокуратурою ХвО 13 грудня 1939 р.

ГольбеРГ яків ілліч народився 1911 р. 
у м. пінськ пінського пов. Мінської губ. 
єврей, з робітників, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт., до 1935 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Старший дис-
петчер механічного цеху № 1 заводу № 183. 
У 1928 р. під арештом як член сіоністської 
організації. заарештований 23 квітня 1938 р. 
як член антирад. шпигунської сіоністської 
організації (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 4 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГольдбеРГ айзек веніамінович, див. 
ГОЛЬБЕÐГ (Гîлüäáåðг) Айçåê Âåí³àì³íîâèч.

ГольдбеРГ Фолік йосифович народився 
1908 р. у с. Олонежці Аккерманського пов. 
бессарабської губ. єврей, із службовців, осві-
та початкова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Майстер заводу «Електросвітло-
прилад». заарештований 15 травня 1938 р. як 
агент румунської розвідки (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 січня 1958 р.

ГольдГоР мойсей Рóвимович народився 
1906 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. 
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Катеринославської губ. єврей, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник цеху артілі «побутові доручення». 
заарештований 6 квітня 1938 р. як член анти-
рад. терористичної сіоністсько-шпигунської 
організації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 11 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГольденбеРГ лев емманóїлович наро-
дився 1888 р. у м. Тростянець брацлавського 
пов. подільської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший інженер Харківського облмісцев-
прому. заарештований 26 вересня 1937 р. за 
шпигунську, диверсійну та шкідницьку ді-
яльність (статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 23 травня 1957 р.

ГольденбеРГ Розалія марківна наро-
дилася 1891 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврейка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Друкарка Харківської обласної конто-
ри промбанку. заарештована 14 листопада 
1937 р. як дружина репресованого (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 25 березня 1938 р.

ГольденШтейн Геня давидівна наро-
дилася 1913 р. у м. Кишинів Кишинівського 
пов. бессарабської губ. єврейка, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Слухачка робітфаку Харківського інже-
нерно-будівельного інституту. заарештована 
28 вересня 1937 р. за шпигунство на користь 
Румунії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 квітня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлена волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітована 10 вересня 1963 р.

Гольдін берко абрамович народився 
1872 р. у м. полоцьк полоцького пов. вітеб-
ської губ. єврей, із службовців, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. завідувач кіоску 
Союздруку. заарештований 9 серпня 1937 р. за 
к.-р. 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. Термін покарання відбував у м. бі-
робіджан єврейської Автономної обл. Хабаров-
ського краю. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

Гольдін леонід вікентійович народився 
1898 р. у с. блане варшавської губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-

живав у Харкові. Робітник заводу «Світло 
шахтаря». заарештований 19 грудня 1937 р. 
як член польської націоналістичної к.-р. по-
встанської організації (ст. 546 КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 2 червня 1959 р.

Гольдман ісак мойсейович народив-
ся 1887 р. у Києві. єврей, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Службовець тресту НКОп 
СРСР «Мобрес». заарештований 18 січня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

Гольдман марія хаїмівна народилася 
1894 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврейка, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт. проживала в Харкові. Робітниця 
фабрики ім. Кірова. заарештована 24 травня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
3 роки. Реабілітована 16 листопада 1973 р.

Гольдман мойсей аронович народився 
1892 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
артілі товариства політкаторжан. заарешто-
ваний 21 жовтня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 жовтня 1973 р.

Гольдман-сеРФ єлизавета борисівна 
народилася 1908 р. у варшаві. єврейка, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживала в Харкові. Студентка 1-го 
Харківського медичного інституту. заарешто-
вана 13 жовтня 1937 р. за шпигунську діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 30 листопа-
да 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

ГольдФаРб лев Григорович народився 
1913 р. у м. Голованівськ балтського пов. 
подільської губ. єврей, з торговців, освіта 
незакінчена вища, позапарт., член вЛКСМ 
з 1930 р. проживав у Харкові. Студент ХДУ. 
заарештований 6 квітня 1938 р. як член анти-
рад. шпигунської організації (статті 546, 548, 
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5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. 
На 1991 р. проживав у Харкові.

ГольдШмідт іда мойсеївна народилася 
1903 р. у м. Крейцбург Двінського пов. вітеб-
ської губ. єврейка, з кустарів, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживала в Харкові. 
Слухач курсів перекваліфікації зубних техні-
ків. заарештована 4 грудня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність, справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 31 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГольдШтейн арон абрамович (коган 
борис абрамович, костюк абрам) народився 
1908 р. у м. Рівне Рівненського пов. волин-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта середня, 
позапарт., у 1926—1928 рр. член КпзУ. про-
живав у Харкові. Слухач підготовчого курсу 
Харківського медичного інституту. заарешто-
ваний 23 серпня 1932 р. за провокаторську 
діяльність у КпзУ та зв’язки з дефензивою 
(статті 546, 5413 КК УСРР), справу закрито 
Ов УвО ДпУ УСРР 27 жовтня 1932 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР), звільнений з-під варти як 
заарештований помилково замість однофа-
мільця. заарештований 8 серпня 1937 р. за 
шпигунство на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 квітня 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у м. Котлас Архангельської обл. та в Усоль-
табі в Іркутській обл., де й помер 28 квітня 
1942 р. Реабілітований 21 січня 1958 р.

ГольдШтейн мойсей ілліч народився 
1893 р. у міст. братолюбівка єлисаветградсько-
го пов. Херсонської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Шорник Міськхарчоторгу. заарештова-
ний 22 липня 1938 р. за к.-р. троцькістську про-
паганду, наклепи на керівників партії (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 9 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГольдШтейн Пінхóс лейзерович (Пе-
тро ізраїльович) народився 1897 р. у м. Чорт-
ків Чортківського пов. провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. викладач ХДУ. заарештова-
ний 24 березня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

Гольке емілія Пилиïівна народилася 
1899 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. Німкеня, з робітників, освіта 

початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 20 жовтня 
1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Реабілітована 24 квітня 1989 р.

Гольке оскар Готфрідович народився 
1894 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. Німець, з міщан, освіта не-
повна середня, позапарт., у 1930—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Майстер 
фабрики «Червона нитка». заарештований 
12 серпня 1937 р. за розвідувальну та ан-
тирад. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 21 серпня 1989 р.

Гольніт христофор адольфович наро-
дився 1901 р. у с. єлизаветпіль житомирсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. піски 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «правда». У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 11 лютого 1938 р. за 
вороже ставлення до заходів партії та рад. 
влади, к.-р. фашистську діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 14 жовтня 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 9 березня 1989 р.

Гольтвяниця кóзьма васильович на-
родився 1901 р. у с. Кобзівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кобзівка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Тракторист МТС. У 1929 р. за 
ст. 582 КК УСРР засуджений на 1 рік позбав-
лення волі. заарештований 27 жовтня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у бамтабі. постановою УДб ХОУ НКвС 
від 9 лютого 1939 р. ухвалу від 15 листопада 
1937 р. скасовано зі звільненням з-під варти.

Гольц віктор андрійович народився 
1916 р. у с. Краснопавлівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, з тор-
говців, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. Краснопавлівка Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник Краснопавлівської 
скотобійні. заарештований 11 лютого 1938 р. 
як член к.-р. шпигунської організації (стат-
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ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 27 березня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 вересня 1958 р.

Гольц вільгельм Георгійович народився 
1878 р. у с. пулино-Гута житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Лиман Другий Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Робітник Тополь-
ської МТС. У 1933 р. розкуркулений. У 1934 р. 
висланий за межі села. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 січня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію та шпигунську роботу (стат-
ті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР), помер [20] 
травня 1939 р. у Харківській в’язниці. ХОС 
31 липня 1939 р. справу закрито через смерть 
підслідного. Реабілітований 31 січня 1992 р.

Гольц Генріх Фрідріхович народився 
1881 р. у с. Акимівка Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Красно-
павлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Харківської облконтори Союзшкі-
ри. заарештований 11 лютого 1938 р. як член 
к.-р. фашистської організації та за к.-р. ро-
боту (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

Гольц олександр михайлович народився 
1889 р. у с. Кальчинівка [Катеринославської 
губ.] Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Краснопавлівка Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Робітник Красно-
павлівської контори заготзерна. заарештова-
ний 11 лютого 1938 р. як член к.-р. шкідниць-
кого німецького угруповання (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

Гольц Федір андрійович народився 
1912 р. у с. Краснопавлівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. Лозо-
ва Харківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Лозівської міськради. заарештований 20 січня 
1938 р. за ворожі настрої, к.-р. підривну діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

ГольЧак вільгельм людвігович, див. ГО-
ЧАЛЬÊ (Гîлüчàê) Â³лüгåлüì Люäâ³гîâèч.

ГольЧенко іван Григорович народив-
ся 1905 р. у с. писарівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. парасковія Шляхова Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Шлях неза-
можника». У 1929 р. розкуркулений. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за к.-р. агітацію. за-
арештований 3 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

Голян андрій трифонович народився 
1887 р. у с. Олександрівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у сел. Нагірна 
Ігрушка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. войкова. Розкуркулений. 
полтавським окрсудом 2 жовтня 1929 р. (стат-
ті 548, 5410 КК УСРР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі. У 1936 р. звільнений з-під варти 
достроково. заарештований 6 серпня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 15 вересня 1937 р. позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бурзалізничтабі на ст. Ізвєсткова Амурської 
залізниці та бамтабі на ст. бірокан Уссурій-
ської залізниці. Реабілітований 7 червня 1989 р.

Голянт-Головський костянтин ми- 
хайлович народився 1888 р. у с. Трясини Люб-
лінської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Інженер-еко-
номіст енергозбуту Харенерго. заарештований 
4 березня 1938 р. за к.-р. троцькістську про-
паганду, вихваляння ворога народу Троцького 
(статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР), 
19 квітня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 25 травня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) з анулюванням під-
писки про невиїзд.

Голяховський володимир олексійо-
вич народився 1899 р. і проживав у Харкові. 
Росіянин, із службовців, освіта вища, по-
запарт. викладач ХАДІ, доцент. заарешто-
ваний 15 березня 1938 р. як член антирад. 
білогвардійської організації, за диверсії на 
залізниці (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 квітня 1938 р. (статті 546, 549, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 9 липня 1957 р.

Гомела іван васильович народився  
1892 р. у с. Максимівка Харківської губ. 
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Украї нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу № 183. 
заарештований 14 квітня 1938 р. за шпи-
гунську та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 13 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

Гомолко микола олександрович наро-
дився 1887 р. у м. Таганрог Міуського окр. об-
ласті війська Донського. Українець, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Управитель Головцелюлози. заарештований 
15 липня 1938 р. як член бойової повстанської 
білогвардійської організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 березня 1989 р.

Гомон тарас матвійович народився 
1892 р. у с. борова Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. борова борівсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 4 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 28 квітня 1939 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 26 травня 1995 р.

Гомон Федір тимофійович народився 
1893 р. у с. Шопино бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, у 1918—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник 2-го відділення 
служби колії півд. залізниці. заарештований 
21 серпня 1937 р. як член диверсійної шкід-
ницької організації (статті 547, 548, 549, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 26 серпня 1938 р. (статті 547, 548 
через ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 
15 років позбавлення волі у в’язниці з пора-
женням у правах на 5 років та конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі, де й помер 9 квітня 1943 р. 
Реабілітований 6 лютого 1957 р.

ГомоРа яків юхимович, див. ГАÌОÐА 
(Гîìîðà) Яê³â Юõèìîâèч.

ГомУльський михайло Петрович на-
родився 1894 р. у м. Стольнове Радомської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Чоботар фаб-
рики «прогрес». заарештований 24 березня 
1938 р. як член польської диверсійної шпи-
гунської організації (статті 541 п. «а», 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 березня 1958 р.

ГонГало Павло карлович народився 
1890 р. у с. Красносілка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Моначинівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 3-го Комінтерну. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 19 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

Гондель борис клавдійович народився 
1896 р. на ст. Ніцгаль у Двінському пов. ві-
тебської губ. Латвієць, з міщан, освіта середня, 
позапарт., до 1922 р. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Технік Харківської контори Голов-
алюмінію. заарештований 29 березня 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної латвійської органі-
зації та за шпигунську діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

Гондик людвіг войцехович народився 
1883 р. у с. Соколовице пінчовського пов. 
Келецької губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нова водо-
лага Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Робітник Харківського канатного заводу. за-
арештований 14 лютого 1938 р. за службу уряд-
ником та вартовим у білих, побиття робітників 
та селян, к.-р. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1961 р.

ГонЖ терентій Германович народився  
1883 р. у с. павлиш Олександрійського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник ремонтної контори жбК. заарештований 
13 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
22 вересня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
з-під варти звільнений 11 листопада 1938 р.

ГонтаР єгор миколайович народився 
1908 р. у с. Чернещина Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черне-
щина борівського р-ну Харківської обл. бри-
гадир взуттєвої майстерні «Рекорд». У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 22 вересня 1937 р. за антирад. 
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агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 12 квітня 1963 р.

ГонтаР єгор охрімович народився 1887 р. 
у с. Шипувате вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Шипувате великобур-
луцького р-ну Харківської обл. Робітник МТС. 
У [1929 р.] розкуркулений. заарештований 
4 травня 1938 р. за к.-р. агітацію і терористичні 
наміри (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 26 лютого 1939 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі в зМУ з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 24 лютого 1989 р.

ГонтаР іван микитович народився 
1904 р. на хут. Абрамів Яр Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Абра-
мів Яр Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Робітник приймального пункту цукрових бу-
ряків на ст. Гусинка північно-Донецької за-
лізниці. Розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 2 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

ГонтаР іван олексійович народився 
1892 р. у с. Хрестище Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нагорна Іграшка зачепилівського р-ну 
Харківської обл. завідувач складу ст. зачепи-
лівка півд. залізниці. заарештований 18 квіт-
ня 1938 р. як член к.-р. організації та за 
антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 грудня 1956 р.

ГонтаР михайло якимович народився 
1914 р. у с. в’язова богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. в’язова 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Ананьївського племінного господарства. 
заарештований 13 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію, шкідництво та крадіжки (статті 5410, 
170 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у південтабі в м. Улан-Уде бурят-Мон-
гольської АСРР і м. воркута Комі АРСР. На 
1958 р. проживав у м. Олександрія Кіровоград-
ської обл. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

ГонтаР Пилиï микитович народився 
1905 р. на хут. Абрамів Яр Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. вишнівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник птахорадгоспу «паризька кому-
на». У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
14 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

ГонтаР Федір микитович народився 
1893 р. на хут. Абрамів Яр Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. балки 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник птахорадгоспу «паризька комуна». 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
15 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

ГонтаРенко Федір михайлович наро-
дився 1877 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 «плуг і молот». заарештований 4 ве-
ресня 1937 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації (статті 542, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі, де й помер 22 листопада 1938 р. 
Реабілітований 22 березня 1957 р.

ГонтаРЧУк Павло архиïович народився 
1877 р. у м. Люблін Люблінської губ. біло-
рус, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Священик Казанської церк-
ви. У 1922 р. під арештом за к.-р. агітацію. 
У 1925 р. під арештом органів ДпУ. за-
арештований 27 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання духівництва та за антирад. агі-
тацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР), помер 
28 листопада 1937 р. у Харківській змішаній 
в’язниці. Реабілітований 25 травня 1962 р.

Гонтовий Павло андрійович наро-
дився 1908 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, з кустарів, освіта вища, позапарт., 
у 1929—1937 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Начальник центральної служби захисту 
Хар енерго. заарештований 1 вересня 1937 р. 
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як член к.-р. троцькістської організації та за 
шкідництво (статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
10 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1956 р.

ГонЧаР андрій олександрович народив-
ся 1906 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Непо-
крите Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу ім. Шевчен-
ка. Розкуркулений, позбавлений виборчих 
прав. У 1931 р. висланий до північного краю. 
У 1932 р. із заслання втік. У 1933 р. заареш-
тований і висланий до м. перм Уральської 
обл. заарештований 10 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у вТТ 
в Іркутській обл. На 1967 р. проживав у радгос-
пі «більшовик» у борисовському р-ні бєлго-
родської обл. Реабілітований 19 травня 1967 р.

ГонЧаР Гнат Григорович народився 
1887 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1906—1914 рр. член партії 
соціалістів-революціонерів, у 1930—1933 рр. 
член вКп(б). проживав у м. барвінкове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. пекар хлі-
бопекарні. заарештований 9 березня 1938 р. 
як член антирад. організації та за антирад. ді-
яльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 23 червня 1939 р. виправда-
ний. На 1942 р. завідувач заготівельного пункту 
Союзутилю. заарештований 28 квітня 1942 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 9 січня 1943 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Сибтабі 
в м. Маріїнськ Кемеровської обл. На 1956 р. 
проживав у м. ворошиловград ворошиловград-
ської обл. Реабілітований 10 березня 1958 р. 

ГонЧаР данило єïіфанович народився 
1876 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Непо-
крите вовчанського р-ну Харківської обл. 
Церковний староста. заарештований 22 лю-
того 1938 р. за антирад. діяльність, агіта-
цію проти колгоспного ладу (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито вовчанським Рв 
НКвС 27 червня 1938 р. (ст. 5 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГонЧаР іван вікентійович народився 
1911 р. у с. Нові Габи [Дісненського] пов. 

віленської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Маріуполь 
Донецької обл. Робітник заводу ім. Ілліча. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. у Харкові 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГонЧаР олександр іванович народився 
1882[0] р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. посиль-
ний 3-го експериментального млинзаводу. 
У 1929 р. майно конфісковане. Ухвалою особ-
ливої наради при колегії ОДпУ від 1 грудня 
1929 р. (статті 588, 5810 КК РСФРР) позбавле-
ний волі в концтаборі на 3 роки. заарештова-
ний 6 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в юргинському 
відділенні Сибтабу на ст. юрга-1 Томської 
залізниці. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

ГонЧаРевський микола андрійович 
народився 1880 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Капіто-
лівка Ізюмського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник пункту приймання молока. заарештова-
ний 6 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1939 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 27 листопада 1990 р.

ГонЧаРенко василь михайлович на-
родився 1873 р. у с. Донецька Слобода богу-
чарівського пов. воронезької губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Комірник Харківського фінансово-
го інституту. заарештований 1 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 6 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 травня 1958 р.

ГонЧаРенко володимир олександрович 
народився 1893 р. у м. Суми Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Олександрівка золочівського 
р-ну Харківської обл. заступник директора 
Конгресівського цукрозаводу. заарештований 
22 серпня 1937 р. за підривну шкідницьку ді-
яльність (статті 547, 97, 99 ч. 1, 101 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 7 ве-
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ресня 1937 р. (статті 547, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років і конфіска-
цією майна. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 9 вересня 1938 р. вирок суду скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі ста-
дії досудового слідства. помер 29 вересня 
1938 р. у [Харківській в’язниці]. Реабіліто-
ваний 31 грудня 1957 р. і 28 липня 1993 р.

ГонЧаРенко Гаврило Григорович на-
родився 1878 р. у с. Лещинівка Кобеляцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Гайда-
рівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 2 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

ГонЧаРенко Григорій михайлович на-
родився 1899 р. у с. Костянтинівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Кос-
тянтинівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Робітник Ананьївського цукрозаводу. 
заарештований 21 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 21 квітня 1989 р.

ГонЧаРенко Григорій михайлович на-
родився 1897 р. у с. Черемушна валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, член вКп(б) з 1919 р. 
проживав у Харкові. Харківський облуповно-
важений наркома заготівель. заарештований 
10 червня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 11 лип-
ня 1939 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 23 листопада 1939 р. справу направ-
лено на дослідування. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 3 січня 1940 р., 
звільнений з-під варти 25 червня 1940 р.

ГонЧаРенко іван єгорович народився 
1900 р. у с. балки Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б). проживав у с. Трос-
тянець Тростянецького р-ну Харківської обл. 
Начальник дорожнього райвідділу. заарешто-
ваний 16 квітня 1938 р. як член антирад. 
троцькістської організації правих (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 21 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГонЧаРенко іван микитович народив-
ся 1892 р. у с. Анновка Курської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав [на хут. Старий Хутір] великобур-
луцького р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник підсереднянського радгоспу. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 23 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію, пораженські по-
гляди та терористичні наміри (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

ГонЧаРенко іван Родіонович народив-
ся 1889 р. у м. зміїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. зміїв змі-
ївського р-ну Харківської обл. Майстер депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
19 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію та неякіс-
ний ремонт вагонів (статті 5410 ч. 1, 5630 п. «а» 
КК УРСР), а 19 січня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
21 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГонЧаРенко карïо іларіонович наро-
дився 1884 р. у с. веселе Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кочеток 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Головний 
бухгалтер Чугуївського лісотехнікуму. заареш-
тований 11 вересня 1938 р. за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 3 квітня 1939 р. засуджений на 1 рік 
позбавлення волі, попереднє ув’язнення за-
раховано як термін покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

ГонЧаРенко карïо оïанасович наро-
дився 1896 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківської СШ № 67. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 6 серпня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у м. Сво-
бодний Хабаровського краю. На 1959 р. прожи-
вав у Харкові. Реабілітований 30 січня 1959 р.

ГонЧаРенко лідія матвіївна народи-
лася 1910 р. і проживала в Харкові. Українка, 
із службовців. освіта середня, позапарт. пра-
цівник нормативно-дослідної станції Інду-
буду. заарештована 8 листопада 1937 р. як 
дружина засудженого за шпигунство (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
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від 29 травня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 3 роки. 
Реабілітована 24 жовтня 1989 р.

ГонЧаРенко олександр костянтино-
вич народився 1896 р. на хут. Горби Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер споживкооперації. заарешто-
ваний 30 червня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 27 липня 1939 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

ГонЧаРенко олексій якимович наро-
дився 1912 р. у с. Морозівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Герсеванів-
ське Лозівського р-ну Харківської обл. Елек-
тромонтер 4-ї дистанції сигналізації та зв’язку 
півд. залізниці. заарештований 19 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 29 вересня 1937 р. позбавлений во-
лі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
у печортабі. після звільнення з-під варти про-
живав у с. вільхуватка Савинського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ст. балаклія Донецької 
залізниці. Реабілітований 6 березня 1959 р.

ГонЧаРенко омелян євдокимович на-
родився 1879 р. у с. Цареборисів Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Сторож магазину Книгокульторгу. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР як член к.-р. орга-
нізації. У 1931 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 16 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 26 квітня 1939 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

ГонЧаРенко Павло васильович наро-
дився 1896 р. у с. веселе Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. веселе Ли-
пецького р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник свинорадгоспу «Липці». У 1932 р. розкур-
кулений. заарештований 16 вересня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 травня 1989 р.

ГонЧаРенко Павло іванович народив-
ся 1891 р. у с. бездрик Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на ст. закомель-
ська північно-Донецької залізниці. Началь-

ник станції. заарештований 8 серпня 1938 р. 
як член польської шкідницької організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР), справу закрито 
прокуратурою північно-Донецької залізниці 
29 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГонЧаРенко Федір карïович народив-
ся 1897 р. у Харкові. Українець, з робітни-
ків, освіта середня спеціальна, позапарт., до 
1937 р. член вКп(б). Служив у м. проскурів 
Кам’янець-подільської обл. Начальник зв’язку 
1-го кінного корпусу. заарештований 7 листо-
пада 1937 р. за участь у військовій фашистській 
змові (статті 541 «б», 548, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито Ов НКвС [військового з’єднання] 
5083 24 квітня 1939 р. (ст. 197 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 16 травня 1939 р.

ГонЧаРенко Федот Григорович наро-
дився 1880 р. у с. Коломак валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коломак 
Коломацького р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

ГонЧаРенко яків олексійович наро-
дився 1894 р. у міст. Миропілля Суджансько-
го пов. Курської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у сел. південний Харківського р-ну Хар-
ківської обл. бухгалтер будинку відпочинку. 
У 1920 і 1924 рр. під слідством органів ЧК-
ДпУ за службу в білій армії. У 1930 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. Ухва-
лою особливої наради при колегії ДпУ УСРР 
від 17 травня 1933 р. (статті 5410, 5413 КК 
УСРР) висланий до Казахстану на 3 роки. На 
засланні перебував у м. Алма-Ата. заарешто-
ваний 3 грудня 1937 р. як білий офіцер та за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. помер 1 жовтня 1956 р. Реабілі-
тований 23 серпня 1989 р. і 24 лютого 1958 р.

ГонЧаРик михайло Павлович народив-
ся 1913 р. у с. Романівщина [Ошмянського 
пов. віленської губ.]. білорус, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Червоний жовтень». за-
арештований 10 липня 1938 р. за шпигунську 
роботу на користь польської розвідки (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито військовою про-
куратурою ХвО 26 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГонЧаРов андрій оïанасович народив-
ся 1869[70] р. у с. Андріївка зміївського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав і працював теслею 
у радгоспі «Комуніст» балаклійського р-ну 
Харківської обл. У 1930 р. розкуркулений, від 
вислання ухилився, засуджений на 1 рік при-
мусових робіт за опір під час розкуркулення. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 24 жовтня 
1937 р. справу направлено на розгляд судової 
трійки ХОУ НКвС. Рішення у справі від-
сутнє. балаклійським Рв НКвС 28 березня 
1941 р. справу передано до 1-го спецвідділу 
для зберігання в архіві з огляду на похилий 
вік обвинуваченого.

ГонЧаРов андрій Петрович народився 
1890 р. на хут. Дехтярне вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Дех-
тярне вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». У 1931 р. роз-
куркулений, майно передано до колгоспу. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі. Реабілітований 30 червня 1989 р.

ГонЧаРов борис ісакович народився 
1886 р. у м. Кобеляки Кобеляцького пов. 
полтавської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу № 135. заарештований 16 квітня 
1938 р. за шпигунську диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1958 р.

ГонЧаРов василь максимович народив-
ся 1894 р. у с. петропілля зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з поміщиків, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. боєць охоро-
ни дільниці № 125 військбуду. заарештований 
28 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

ГонЧаРов василь стеïанович народився 
1897 р. у с. подоли Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. подоли Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Робітник дистанції 
зв’язку ст. Куп’янськ-вузл. північно-Доне-
цької залізниці. заарештований 12 січня 1938 р. 
за службу в білій армії під час Громадянської 
війни (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 

ДТв ГУДб НКвС північно-Донецької заліз-
ниці 8 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГонЧаРов дмитро васильович народив-
ся 1907 р. у с. Стужень Старооскольського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, у 1931—1938 рр. член вКп(б). про-
живав у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського 
р-ну Харківської обл. завідувач сектора куль-
тури і пропаганди політвідділу ст. Куп’янськ-
вузл. північно-Донецької залізниці. заарешто-
ваний 14 січня 1938 р. як член к.-р. диверсій-
ної організації (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
30 жовтня 1938 р. (ст. 547, 548 через ст. 20, 5411 
КК УРСР) засуджений до 12 років ув’язнення 
з пораженням у правах на 5 років і конфіс-
кацією особистого майна. Термін покарання 
відбував у Норільтабі. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 серпня 1945 р. 
за високі виробничі показники та відмінну 
поведінку в побуті термін покарання знижено 
на 1 рік. Центральною комісією МвС, МДб 
і прокурора СРСР 28 липня 1948 р. визнаний 
особливо небезпечним злочинцем, що під-
лягає утриманню в особливій в’язниці МвС. 
перебував під вартою в Александрівській тюр-
мі МвС в Іркутській обл. згідно з нарядом 
МДб СРСР від 22 лютого 1949 р. направле-
ний у заслання на поселення до Краснояр-
ського краю. Реабілітований 6 квітня 1957 р.

ГонЧаРов євген олександрович наро-
дився 1910 р. у Харкові. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. Служив 
у с. [Мала] Сазанка Свободненського р-ну 
Амурської обл. Артилерист дивізіону бро-
ньованих катерів зейського загону Амурської 
військової флотилії, старший лейтенант. за-
арештований 29 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської шпигунської диверсійної ор-
ганізації (статті 581 «б», 588, 589, 5811 КК 
РРФСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 25 березня 1938 р. засуджений 
до вМп з конфіскацією всього майна. Роз-
стріляний 25 березня 1938 р. у м. Хабаровськ. 
Реабілітований 3 жовтня 1957 р.

ГонЧаРов йосиï адамович народився 
1900 р. у с. Косове Слонімського пов. Гроднен-
ської губ. білорус, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник склозаводу. за-
арештований 18 квітня 1938 р. як член шпигун-
ської повстанської організації (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

ГонЧаРов йосиï михайлович народив-
ся 1890 р. у м. путивль путивльського пов. 
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Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Машиніст депо «жовтень» ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 12 серпня 
1937 р. як член к.-р. монархічної організації 
та шпигунську діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої 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 
в Івдельтабі. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

ГонЧаРов йосиï Порфирович наро-
дився 1894 р. у с. Осіївка подільської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1925—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Керуючий будинками заводу 
№ 193. заарештований 19 листопада 1937 р. як 
член польської шпигунської диверсійної орга-
нізації (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 14 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

ГонЧаРов микола артемович народив-
ся 1900 р. у с. великі Хутори вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. Гракове Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Учитель молодших кла-
сів у радгоспі № 7. заарештований 28 червня 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 25 березня 1939 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 3 липня 1939 р. справу повернено 
на новий розгляд в іншому складі суду. Хар-
ківським облсудом 28 листопада 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

ГонЧаРов олексій сергійович народив-
ся 1893 р. у с. Мартове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мартове 
печенізького р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Комінтерну. заарештований 19 квіт-
ня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 23 травня 
1939 р. (статті 546 ч. 1, 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 5 років. Справу закрито 
військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 лютого 1940 р. зі звільненням з-під варти.

ГонЧаРов омелян никанорович наро-
дився 1886 р. у с. Коломак валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
ступник головного бухгалтера Харбурсанбуду. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. як член ан-

тирад. націоналістичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 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 
в Амурзалізничтабі у м. Хабаровськ Хабаров-
ського краю. Реабілітований 2 серпня 1968 р.

ГонЧаРов Павло Романович народився 
1898 р. у с. Гракове зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. бухгалтер заво-
ду «змичка». заарештований 1 березня 1938 р. 
за к.-р. агітацію (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 лютого 1989 р.

ГонЧаРов стеïан Федорович народився 
1871 р. у с. Костянтинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Костян-
тинівка зміївського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 27 квітня 1931 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
зміївським райвідділком Харківського опер-
сектора ДпУ 27 серпня 1931 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УСРР). У 1931 р. висланий до північно-
го краю, у 1932 р. із заслання втік. заарештова-
ний 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (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. Реабілітований 10 січня 1992 р.

ГонЧаРов тимофій андрійович народив-
ся 1894 р. на хут. Радькове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гонтарів-
ка Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 17 вересня 1937 р. як особа 
без певних занять, майно якої націоналізо-
вано в 1929 р. (статті 5410 ч. 1, 69, 80 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою 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 16 червня 1989 р.

ГонЧаРов яким іванович народив-
ся 1895 р. у с. булахівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Самійлівка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
ім. газети «Ізвєстія». У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
25 грудня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
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ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокурором 
близнюківського р-ну 10 травня 1939 р. (стат-
ті 4 п. «д», 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГонЧаРов яків кóзьмич народився 
1896 р. у с. Генове Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Генове Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Нове 
життя». заарештований 21 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у бамтабі в м. Хабаровськ Хабаровсько-
го краю. Реабілітований 21 березня 1989 р.

ГонЧаРова марфа андріївна народилася 
1907 р. у с. Малинівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживала в Харкові. Робітниця 
їдальні 228-го конвойного полку військ НКвС. 
заарештована 14 січня 1938 р. за к.-р. фашист-
ську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито військовою прокуратурою прикордон-
них і внутрішніх військ НКвС по Харківській 
обл. 1 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГонЧаРУк василь михайлович народив-
ся 1876 р. у с. Коло-Михайлівка вінницького 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер житлоспілки жовтнево-
го р-ну. У 1921 і 1922 рр. під арештом органів 
ДпУ у м. вінниця за  службу у к.-р. арміях. 
заарештований 31 серпня 1937 р. за к.-р. фа-
шистську діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 березня 1958 р.

ГонЧаРУк василь Родіонович народив-
ся 1899 р. у с. Грим’ячка Летичівського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюм ського р-ну Харківської обл. Робітник 
малярної станції. У 1922 р. під арештом як 
член політбанди.У 1928 р. ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР як контрабан-
дист та учасник виступів проти рад. влади ви-
сланий за межі України на 5 років. У 1934 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
2 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність, як контра-
бандист і учасник куркульсько-петлюрівсько-
го повстання проти рад. влади (ст. 5413 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 15 червня 1962 р.

ГонЧаРУк іван миколайович народив-
ся 1902 р. у с. Красносілка заславського 

пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Калюжне 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. заарештований 
27 грудня 1937 р. за к.-р. фашистську агітацію 
та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

ГонЧаРУк іван харитонович народив-
ся 1882 р. у с. Лісничівка балтського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. без певного місця 
проживання. без певних занять. У 1927 р. 
розкуркулений. У 1930 р. позбавлений вибор-
чих прав і висланий за межі УСРР. заареш-
тований 3 вересня 1937 р. РСМ м. Харкова 
за втечу з місця заслання та к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 19 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

ГонЧаРУк михайло васильович наро-
дився 1911 р. у с. Коло-Михайлівка він-
ницького пов. подільської губ. Українець, із 
службовців, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у Харкові. планувальник 
Харківського металоштампувального заводу. 
заарештований 31 серпня 1937 р. за україн-
ську націоналістичну фашистську діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 10 березня 1958 р.

ГонЧаРУк олександр васильович наро-
дився 1908 р. у с. Коло-Михайлівка він ницького 
пов. подільської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
проектувальник Шахтобуду. заареш тований 
31 серпня 1937 р. за українську націоналістичну 
фашистську діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 березня 1958 р.

ГонЧУк (Ганчóк) іван ілліч народився 
1903 р. на хут. Лазуківка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. помічник ма-
шиніста депо ім. Кірова ст. Основа півд. за-
лізниці. заарештований 11 жовтня 1938 р. як 
член антирад. шкідницької організації (стат-
ті 549, 5411 КК УРСР), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 17 серпня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).
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Гоняк (Ганяк) Григорій дем’янович наро-
дився 1892 р. у с. Долина Тлумацького пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської імпе-
рії. Українець, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Сахновщина Сах-
новщинського р-ну Харківської обл.  без пев-
них занять. заарештований 15 серпня 1937 р. 
за ворожі настрої, к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ГоППе вільгельм юліóсович народив-
ся 1880 р. у сел. брачки житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гракове 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію на 
користь Німеччини (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 червня 1989 р.

ГоПта антон кóзьмич народився 1895 р. 
у с. Токарівка Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1929 р. проживав у Харкові. 
Майстер-сталевар заводу № 183. заарештова-
ний 6 лютого 1938 р. за здійснення диверсій-
них актів у мартенівському цеху (ст. 549 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 548, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 січня 1957 р.

ГоРай антон йосифович народився 
1874 р. у с. Шиєцька буда житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Новопавлівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 24 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської націоналістич-
ної організації та за антирад. агітацію (стат-
ті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 19 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 1 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 10 серпня 1989 р.

ГоРай Гвідон людвігович народився 
1893 р. на хут. василеве житомирського пов. 
волинської губ. поляк, з дворян, освіта почат-

кова, позапарт. проживав у с. Миколо-Коми-
шувата Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 лис-
топада 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 21 серпня 1989 р.

ГоРай дем’ян антонович народився 
1914 р. у с. Шиєцька буда житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
павлівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Тракторист колгоспу ім. ворошилова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 24 грудня 1937 р. як член куркульського 
к.-р. угруповання та за к.-р. агітацію (стат-
ті 5411, 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 31 серпня 1989 р.

ГоРай домінік Францович народився 
1900 р. у с. покостівка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, з дворян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тишенківка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. жовтневої революції. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 24 листопада 
1937 р. за к.-р. націоналістичну шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 15 груд-
ня 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 11 грудня 1965 р.

ГоРай мар’ян людвігович народився 
1899 р. у с. покостівка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, з дворян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Миколо-
Комишувата Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Т. Г. Шевченка. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 20 листопада 1937 р. за к.-р. націоналіс-
тичну та шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 серпня 1989 р.
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ГоРай Пилиï антонович народився 
1904 р. у с. Шиєцька буда житомирського 
пов. волинської губ. поляк, з дворян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новопав-
лівка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ворошилова. У 1933 р. за 
невиконання держзабов’язань засуджений на 
3 міс. примусових робіт. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 листопада 
1937 р. за к.-р. націоналістичну діяльність 
на користь польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 29 квітня 1961 р.

ГоРальЧик валентина стеïанівна на-
родилася 1897 р. і проживала у Харкові. Укра-
їнка, із службовців, освіта середня, позапарт. 
Друкарка Українського НДІ соціалістично-
го землеробства. заарештована 16 жовтня 
1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 7 березня 
1938 р. за відсутності складу злочину.

ГоРальЧик теодор антон Федорович 
народився 1893 р. у м. Скерневіце Скерне-
віцького пов. варшавської губ. поляк, з мі-
щан, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Інспектор Харківського облвод-
трансу. заарештований 13 серпня 1937 р. за 
розвідувальну та антирад. діяльність (стат-
ті 5410 ч. 1, 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 24 вересня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 11 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 8 серпня 1989 р.

ГоРан Федір Захарович народився 
1879 р. у с. Тарасівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
пункту приймання сіна. У 1927 р. під слідством 
ОДпУ за антирад. діяльність. заарештований 
2 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1960 р.

ГоРан хаїм овсійович народився 1906 р. 
у м. Двінськ Двінського пов. вітебської губ. 
єврей, з робітників, освіта вища, позапарт., 
член вЛКСМ з 1928 р. Служив у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. помічник 

начальника штабу окремого саперного ба-
тальйону 14-го стріл. корпусу. заарештований 
31 грудня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної латинської організації та за шпигунство 
(статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито Головною військовою прокуратурою 
4 березня 1940 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР). 
звільнений з-під варти 28 березня 1940 р.

ГоРанський Петро миколайович на-
родився 1884 р. у стан. Нижньочирська об-
ласті війська Донського. Росіянин, з дворян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завгосп СШ № 17. заарештований 
6 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 вересня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 27 квітня 
1989 р.

ГоРащУк василь іванович народився 
1893 р. у с. Мар’янівка верхньодніпровсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. завідувач торгової частини 
міжрайонної філії Книгокульторгу. У 1932 р. 
під слідством за шпигунство. заарештований 
1 листопада 1937 р. за шпигунську та к.-р. 
українську націоналістичну діяльність (стат-
ті 546 п. «а», 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 9 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 5 листопада 1957 р.

ГоРб данило дмитрович народився 1908 р. 
у с. барвінкове Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. барвінкове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник заводу 
ім. Сталіна у м. Краматорськ Донецької обл. 
заарештований 4 квітня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 22 червня 1939 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

ГоРб микола стеïанович народився 
1877 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Сторож 
робкоопу при барвінківському зернорадгоспі 
ім. 7-го з’їзду Рад. У 1933 р. розкуркулений 
і позбавлений виборчих прав. заарештова-
ний 8 березня 1938 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 26 вересня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі 
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у віддалених місцевостях з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

ГоРб митрофан антонович народився 
1899 р. у с. запаро-Мар’ївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. На 1931 р. проживав 
у с. запаро-Мар’ївка Краматорського р-ну. 
Член колгоспу ім. ворошилова. У 1923 р. по-
збавлений виборчих прав. У 1930 р. розкурку-
лений. Ухвалою особливої наради при колегії 
ДпУ від 19 липня 1931 р. висланий до північ-
ного краю на 3 роки. На засланні перебував 
у м. Архангельськ. На 1937 р. проживав у с. Ні-
кополь барвінківського р-ну Харківської обл.  
Член колгоспу «Радянський хлібороб». заареш-
тований 2 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
серед колгоспників (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 19 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 11 липня і 14 червня 1989 р.

ГоРб Федір ілліч народився 1897 р. 
у с. барвінкове Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. барвінкове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник палив-
ного складу в м. Слов’янськ Донецької обл. 
заарештований 28 березня 1938 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито барвінківським Рв НКвС 5 квітня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 19 травня 1939 р.

ГоРбань антон артемович народив-
ся 1866 р. у с. Горбані полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять, у минулому ієромонах. 
заареш тований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію серед церковників (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 3 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 березня 1989 р.

ГоРбань яків Григорович народився 
1896 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мура-
фа Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червона зірка». У 1934 р. за 
постановою ЦвК і РНК СРСР від 7 серп-
ня 1932 р. «про охорону майна держав-
них підприємств…» засуджений на 5 років 
позбавлення волі у віддалених місцевосцях. 
заарештований 12 лютого 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-

резня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 серпня 1960 р.

ГоРбатенко Павло несторович наро-
дився 1903 р. у с. Нова водолага валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нова водолага Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. Робітник ст. водолага півд. 
залізниці. заарештований 17 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 червня 1962 р.

ГоРбатий яків Федорович народився 
1888 р. у с. Кременна проскурівського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Гусівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник радгоспу «Федорівка». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 17 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

ГоРбатюк андрій іванович народився 
1903 р. у с. ємільчине Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кате-
ринівка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 14 лю-
того 1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. 
агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

ГоРбатюк трохим стеïанович наро-
дився 1893 р. у с. ємільчине Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Катеринівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Молотова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
14 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.
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ГоРбатюк Феодосій стеïанович наро-
дився 1907 р. у с. ємільчине Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Катеринівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Молотова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
14 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

ГоРбаЧ семен Петрович народився 1895 р. 
у с. варварівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1927 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. варварівка близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червоний гігант». У 1933 р. за статтями 
5410, 5411 КК УСРР позбавлений волі на 3 роки 
умовно. заарештований 22 березня 1938 р. за 
антирад. агітацію і шкідницьку діяльність у кол-
госпі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 5 квітня 1939 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з обмеженням прав на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 25 червня 
1939 р. вирок скасовано, справу направлено 
на нове судочинство. Харківським облсудом 
17 липня 1939 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

ГоРбаЧевський-ГлоЗман семен 
давидович народився 1898 р. у м. Чорнобиль 
Радомишльського пов. Київської губ. єврей, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1917—1919 рр. член бунду, у 1920—1924 рр. 
член РКп(б), у 1928—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Керуючий тресту «Не-
рудсталь». заарештований 30 серпня 1937 р. 
як член к.-р. диверсійної організації (стат-
ті 547, 549, 5411 КК УРСР), справу закрито 
слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
15 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГоРбаЧов архиï матвійович народився 
1900 р. у с. Рубіжне вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у с. при-
колотне великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Агроном приколотнянського відділення 
бурякорадгоспу «Федорівський». заарештова-
ний 1 липня 1938 р. як член антирад. теро-
ристичної есерівської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 20 березня 1940 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГоРбаЧов олександр васильович наро-
дився 1897 р. у с. Космачово Моршанського 

пов. Тамбовської губ. Росіянин, із священнос-
лужителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. військовий керівник Харківської 
державної консерваторії. заарештований 30 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. офіцерської монар-
хічної організації РОвС (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

ГоРбаЧова олена орестівна народи-
лася 1898 р. у Санкт-петербурзі. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. помічник бухгалтера Хар-
ківського ветеринарного інституту. заарешто-
вана 24 жовтня 1937 р. як дружина члена 
антирад. троцькістської організації і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 лю-
того 1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Темтабі у Мордовській 
АРСР. після звільнення з-під варти прожива-
ла в м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. У 1955 р. переїхала до Ленінграда. Реабі-
літована 30 грудня 1955 р.

ГоРбаЧова софія яківна народилася 
1895 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. єврейка, з робітників, 
освіта вища, член вКп(б) з 1927 р. прожи-
вала в Харкові. Начальник медичного відді-
лення Харківського окружного військового 
госпіталю. заарештована 2 вересня 1938 р. 
за антирад. і шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито військовою про-
куратурою ХвО 23 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГоРбаШ михайло іванович народився 
1901 р. у с. Добровілля павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Доб-
ровілля близнюківського р-ну Харківської  
обл. Член колгоспу «Червона зоря». У 1932 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 10 лютого 1938 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. настрої (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито Кеги-
чівським Рв НКвС 8 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГоРбаШов (Горбашев) Захар андріяно-
вич (андрійович) народився 1895 р. на хут. Ма-
хівка Куп’янського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. Махівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. заготівельник худоби 
Шевченківської райспоживспілки. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 4 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію та службу в контрроз-
відці білих у 1919 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
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і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 травня 1989 р.

ГоРбенко іван Петрович народився 
1888 р. у с. Каплунівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. пе-
трівка великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Кірова. заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 7 травня 1965 р.

ГоРбенко север’ян Полікарïович наро-
дився 1901 р. у с. Нижній бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ніж-
ній бурлук великобурлуцького р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червона зірка» до 
8 жовтня 1937 р. У 1930(1) р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 жовтня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. Реабілітований 12 травня 1989 р.

ГоРбенко семен миколайович народив-
ся 1906 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Рогань Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Кухар фабрики-кухні 
9-ї військової школи льотчиків. заарештова-
ний 5 березня 1938 р. за шкідницьку діяльність: 
навмисне поклав до їжі бите скло (ст. 547 КК 
УРСР), справу закрито Ов УДб НКвС ХвО 
3 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГоРбенко Федір іванович народився 
1899 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 14 лютого 1938 р. за службу в білій армії, 
боротьбу з рад. владою під час Громадянської 
війни та приховування цих фактів під час 
влаштування на роботу на залізничний тран-
спорт (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. 
залізниці 2 лютого 1939 р. за недостатності 
зібраних матеріалів.

ГоРбенко-кіцеР стефанія олексан-
дрівна народилася 1896 р. у м. Тернопіль Тер-
нопільського пов. провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українка, з робіт-
ників, освіта незакінчена вища, позапарт. 

проживала в Харкові. Учитель СШ № 32. 
заарештована 30 вересня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлена 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бувала в Картабі. звільнена з-під варти 29 ве-
ресня 1943 р. Реабілітована 19 червня 1956 р.

ГоРбик василь Павлович народився 
1900 р. у с. Леськівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Леськівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. У 1929 р. нарсудом 
богодухівського р-ну за невиконання плану 
хлібозаготівлі засуджений на 2 роки позбав-
лення волі, звільнений з-під варти за каса-
ційною скаргою через місяць. заарештований 
6 листопада 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав в Амуртабі в м. Свободний Хабаровського 
краю. На 1960 р. проживав у м. богодухів Хар-
ківської обл. Реабілітований 10 лютого 1961 р.

ГоРбик володимир Павлович народився 
1889 р. у с. Леськівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Леськівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. заарештований 
6 листопада 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 29 листо-
пада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Амуртабі в м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 26 червня 1989 р.

ГоРбик єфрем Парфенович народився 
1890 р. у с. беркове Козелецького пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. в’язень будівельної вТК в сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. Роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. по-
рушено справу 1 грудня 1937 р. вМУ ХОУ 
НКвС за наклепи на рад. владу, іменування 
судової трійки беззаконним судом і поширен-
ня чуток про зміну влади (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 26 червня 1989 р.

ГоРбик Павло Петрович народився 
1886 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Сто-



505Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

рож парку Червонозаводського р-ну. У 1929 р. 
майно конфісковане, висланий до північ-
ного краю. з місця заслання втік. заареш-
тований 21 березня 1938 р. за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

ГоРбиков іван семенович народився 
1888 р. у с. Гути Новогрудського пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1938 р. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Комірник паровозного депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
10 лютого 1938 р. за антирад. настрої, шпи-
гунство, зв’язок з родичами в польщі (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 24 червня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Усоль-
табі. Реабілітований 28 березня 1989 р.

ГоРбиков яків Федорович народився 
1885 р. у с. підлипне Конотопського пов. 
Чернігівської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. заступник 
начальника господарського цеху ХТз. за-
арештований 3 червня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГоРбов василь кóзьмич народився 1913 р. 
у с. барвінкове Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ТЕЦ Червонозаводського р-ну. заарештований 
24 жовтня 1937 р. як член шпигунської дивер-
сійної групи (статті 546, 549 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 листопада 1960 р.

ГоРбовська олена кирилівна наро-
дилася 1881 р. у с. Слобідка-Скипчанська 
Кам’янець-подільського пов. подільської 
губ. Росіянка, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживала в с. бузове вільхуватського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 8 березня. 
заарештована 23 листопада 1937 р. як дружи-
на засудженого і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
як соціально небезпечний елемент вислана на 
поселення до Казахстану на 5 років. Реабілі-
тована 29 листопада 1989 р.

ГоРбовський альбін томашович на-
родився 1887 р. у с. Кам’яний Майдан Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. будьоннівка вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «вели-
кий початок». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 18 грудня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

ГоРбовський антон валентинович, 
див. Гàðáîâñüêèй (Гîðáîâñüêèй) Аíòîí Âàлåí-
òèíîâèч.

ГоРбовський антон миколайович на-
родився 1907 р. у с. Кам’яний Майдан Ново-
град-волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, письмен, позапарт. проживав у с. вар-
варівка вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Кагановича. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 21 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
27 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 вересня 1960 р.

ГоРбовський василь йосифович на-
родився 1909 р. у с. Кам’яний Майдан Ново-
град-волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. приколотне великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Робітник 5-го державно-
го олійного заводу. заарештований 17 січня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 жовтня 1960 р.

ГоРбовський іван йосифович наро-
дився 1913 р. у с. Кам’яний Майдан Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. будьоннівка вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Незаможник». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 17 грудня 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
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стріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ГоРбовський йосиф владиславович 
народився 1876 р. на хут. Гошкове Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. будьоннівка вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. будьонного. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 26 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
та розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 жовтня 1960 р.

ГоРбовський (Гарбовський) йосиï 
миколайович народився 1893 р. у с. Кам’яний 
Майдан Новоград-волинського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. варварівка вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Кагановича. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 25 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГоРбовський йосиф теофілович на-
родився 1908 р. у с. Кам’яний Майдан Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. прожи-
вав у с. Чорне вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Хвиля революції». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 24 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

ГоРбовський йосиф тимофійович, 
див. ГАÐБОÂСЬÊИЙ (Гîðáîâñüêèй) Йîñèф 
Тèìîф³йîâèч.

ГоРбовський стефан кóзьмич наро-
дився 1899 р. у с. болярка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. володимирівка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Чорнороб володимирівсько-
го лісокомбінату. заарештований 19 січня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 

УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГоРбовський ян миколайович наро-
дився 1886 р. у с. Кам’яний Майдан Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. бузове вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 8 березня. У 1923, 
1927, 1932, 1935 рр. під слідством ОДпУ за 
к.-р. діяльність. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 13 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію та за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 31 липня 1989 р.

ГоРбУль Захарій Петрович народився 
1890 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 
7 квітня 1938 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито проку-
рором Ізюмського р-ну 15 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГоРбУненко олександр євгенович на-
родився 1890 р. у с. Олександрівка Старо-
більського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Тимчасово не працював. заареш-
тований 4 травня 1938 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 20 березня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

ГоРбУнов валентин андрійович наро-
дився 1895 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. помічник 
начальника 7-ї дистанції зв’язку ст. Любо-
тин півд. залізниці. заарештований 26 квітня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 548, 549, 5410, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 20 червня 1939 р. (статті 547 
через ст. 17, 548, 5411 КК УРСР) засуджений на 
12 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 17 червня 
1940 р. вирок військового трибуналу скасова-
но, справу направлено на дослідування. Спра-
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ву закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
14 лютого 1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГоРбУнов василь васильович народив-
ся 1887 р. у с. вєтрено Льговського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у радгоспі «Комбайн» 
у Лозівському р-ні Харківської обл. Робітник 
панютинського заготпункту радгоспу «Ком-
байн». заарештований 9 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито помічником Харківського облпроку-
рора у спецсправах 27 квітня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР) зі звільненням з-під варти.

ГоРбУнов дмитро михайлович наро-
дився 1893 р. у с. Тернова зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Тернова Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 13-річчя РСЧА. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УНКвС по Харківській обл. 29 лис-
топада 1937 р. зі звільненням з-під варти.

ГоРбУнов дмитро овсійович народився 
1871 р. у с. благовещенське Шанкурського пов. 
Архангельської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. Красно-
павлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Фельдшер Краснопавлівської лікарні. заареш-
тований 11 лютого 1938 р. як член к.-р. органі-
зації, за шпигунську к.-р. діяльність (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

ГоРбУнов олексій наóмович народився 
1896 р. у м. Рославль Рославльського пов. 
Смоленської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вКп(б). приживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Машиніст ІпРзу. заарешто-
ваний 20 жовтня 1937 р. за диверсійну шпи-
гунську діяльність на користь Японії (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. 29 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 2 грудня 1937 р. [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 14 червня 1963 р.

ГоРбУнов трохим Федорович народив-
ся 1880 р. у м. білопілля Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Машиніст депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
15 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. (статті 547, 549, 

5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 20 червня 1958 р.

ГоРбУнов Федір Прокоïович народив-
ся 1892 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Майстер Донводопроводу. заарештований 
28 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГоРбУнова-таРан Фаня володимирівна 
народилася 1899 р. у м. брянськ брянського 
пов. Орловської губ. єврейка, з міщан, освіта 
вища, у 1917 р. член РСДРп, у 1920—1937 рр. 
член вКп(б). проживала у Харкові. Началь-
ник випробувальної станції відділу технічно-
го контролю ХпГз. заарештована 1 жовтня 
1937 р. як дружина члена антирад. націоналіс-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 червня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Темтабі, 
богословтабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 6 лютого 1943 р. за високі ви-
робничі показники і зразкову поведінку термін 
ув’язнення знижено на 2 роки. На 1956 р. про-
живала в Москві. Реабілітована 7 вересня 1956 р.

ГоРГУль Павло семенович народився 
1878 р. у с. Леб’яже зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. завідувач відділу 
міжрайонної бази Хаторгу. заарештований 
11 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

ГоРГУль Петро трохимович народився 
1896 р. у с. Леб’яже зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у с. печеніги печенізького р-ну Харківської 
обл. завідувач райелектростанції. заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. як член к.-р. організації 
(ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 20 лис-
топада 1937 р. (статті 542, 547, 5410, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 5 квітня 1957 р.

ГоРда (люксембóрг) ольга Фрідріхівна 
народилася 1900 р. у віндавському пов. Кур-
ляндської губ. Латвійка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. Утківка 
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Харківського р-ну Харківської обл. бригадир 
свиноферми дитячого будинку ім. Ілліча. за-
арештована 24 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
4 листопада 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана на 5 років до західного Казах-
стану. звільнена з Харківської в’язниці 22 лис-
топада 1938 р. Справу закрито ХОУ НКвС 
31 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
На 1941 р. проживала в с. бірки зміївсько-
го р-ну Харківської обл. Сільгоспробітниця 
експерементальної селекційно-племенної бази 
«бірки». заарештована вдруге 5 серпня 1941 р. 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 14 жовтня 1942 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлена волі у вТТ на 3 роки. Тер-
мін покарання відбувала в Івдельтабі Свердлов-
ської обл. Реабілітована 20 листопада 1989 р. 

ГоРдєєв кіндрат ісидорович народився 
1890 р. у с. Річки Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Росіянин, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер експериментальної майстерні 
Українського НДІ офтальмології ім. Гіршма-
на. заарештований 19 грудня 1937 р. за служ-
бу в царській і білій арміях, зв’язок з братом- 
емігрантом та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 травня 1989 р.

ГоРдЗієвиЧ станіслав адамович наро-
дився 1890 р. у с. Стольне Сосницького пов. 
Чернігівської губ. поляк, із службовців, освіта 
середня спеціальна, позапарт. проживав у Ло-
зівському р-ні Харківської обл. Старший агро-
ном центральної ферми радгоспу «Комсомо-
лець». заарештований 4 березня 1938 р. як член 
к.-р. організації і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 листопада 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 5 листопада 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 30 жовтня 1962 р. та 6 квітня 1989 р.

ГоРдЗієвський йосиф Феліксович на-
родився 1895 р. у с. Москалівка [Літинського] 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у с. петропавлівка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Рахівник петропавлівського сільспо-
живтовариства. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 21 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації та за к.-р. по-
встанську діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

ГоРдієнко Ганна іванівна народила-
ся 1903 р. у с. Іванівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Росіянка, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживала у Харко-
ві. Стенографістка Укрпостачу. заарештована 
1 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність на 
користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 4 листопада 1937 р.

ГоРдієнко іван Прокоïович народився 
1898 р. у с. вертіївка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. пса-
ломщик Казанської церкви. заарештований 
9 квітня 1938 р. як член антирад. церковної 
монархічної організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

ГоРдієнко олексій іванович народив-
ся 1894 р. у с. Кочеток зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кочеток 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Контро-
лер ощадкаси. У 1919 р. під арештом за при-
ховування соціального походження. У 1929 
і 1930 рр. під арештом Чугуївського ДпУ. 
заарештований 1 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 29 квітня 1939 р. виправданий за не-
доведеності звинувачення.

ГоРдієнко омелян іванович народився 
1882 р. у с. Кропивне Конотопського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Миколаївка 
Лозовеньківського р-ну Ізюмського окр. Се-
лянин-одноосібник. У 1929 р. розкуркуле-
ний. Ухвалою судової трійки при колегії ДпУ 
УСРР від 25 квітня 1930 р. (статті 5411, 5616 КК 
УРСР) висланий до північного краю на 5 ро-
ків. На засланні перебував в Архангельській 
обл. На 1937 р. проживав на хут. Миколаїв-
ка петрівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний шлях». заарештований 
16 листопада 1937 р. за втечу з заслання і к.-р. 
агітацію (статті 5410, 78 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 22 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Спра-
ву закрито петрівським Рв НКвС 10 квітня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 6 липня 1989 р.

ГоРдієнко Павло олексійович наро-
дився 1887 р. у с. Графське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
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чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
завідувач швацької майстерні промислової 
артілі «Рекорд». заарештований 4 серпня 
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 29 березня 1989 р.

ГоРдієнко Пилиï трохимович наро-
дився 1892 р. у с. Гути богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер-ревізор промбанку. заарештований 
21 квітня 1938 р. як член підпільної військової 
білогвардійської організації РОвС (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

ГоРдієнко сергій корнійович народився 
1887 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. бугаївка Савинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Нове 
життя». заарештований 8 червня 1938 р. як 
член к.-р. терористичної шкідницької дивер-
сійної організації (статті 549, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 20 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГоРдієнко Федір Григорович народив-
ся 1901 р. у с. Рясне житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Семенівка барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Маргаритівка». У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі в концтаборі на 10 років. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 21 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Івдельтабі. Реабілітований 17 червня 1961 р.

ГоРдійЧик сергій михайлович народив-
ся 1903 р. у сел. прохорівка бєлгородського 
пов. Курської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1926—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Електромонтер 
Української хутряної фабрики. заарештований 
15 грудня 1937 р. за розповсюдження к.-р. 
анекдотів та антирад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 27 серпня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-

єю особистого майна. Розстріляний 27 серп-
ня 1938 р. Реабілітований 2 вересня 1958 р.

ГоРдон михайло давидович народився 
1894 р. у м. воронеж воронезької губ. єврей, 
із службовців, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. викладач ХІІТу. заарештова-
ний 25 квітня 1938 р. як член к.-р. диверсійної 
терористичної організації та за шпигунство 
(статті 541 п. «а», 549 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 28 березня 1939 р. засу-
джений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
28 грудня 1939 р. вирок військового трибуналу 
скасовано, справу передано на дослідування. 
Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 23 квітня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГоРдон мойсей соломонович народився 
1898 р. у м. бобр Сенненського пов. Моги-
льовської губ. єврей, з торговців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Науковий 
співробітник ХІМЕСГу. У 1922, 1926 рр. під 
слідством ОДпУ за сіоністську діяльність. 
заарештований 1 березня 1938 р. як член під-
пільної сіоністської шпигунської організації 
(статті 546, 547, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 21 жовтня 
1938 р. (статті 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 березня 1958 р.

ГоРеЗько олексій семенович народився 
1883 р. у с. брахлове Новозибківського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1930 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник депо 
«жовтень» ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
У 1933 р. під слідством ДпУ УСРР за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР). заарешто-
ваний 17 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 16 травня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Ухвалою залізничної колегії верхов-
ного Суду СРСР від 27 січня 1939 р. вирок 
лінсуду скасовано, справу повернено на дослі-
дування. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. 20 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). Реабілітований 24 лютого 1994 р.

ГоРелько іван львович народився 1894 р. 
у м. Могильов Могильовської губ. білорус, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник взуттєвої фабрики ім. Шмід-
та. заарештований 12 березня 1938 р. як член 
к.-р. білогвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.
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ГоРенГРот ілля нафтóлович народився 
1904 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з міщан, освіта вища, у 1926—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
викладач школи НКвС. заарештований 6 ве-
ресня 1937 р. як член антирад. троцькістської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 7 грудня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 8 грудня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 4 червня 1957 р.

ГоРенко Григорій борисович народив-
ся 1908 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. борова 
борівського р-ну Харківської обл. Комірник 
колгоспу «Червона Москва». У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 8 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію і групування куркулів та анти-
рад. налаштованих людей (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 27 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГоРенко Григорій максимович наро-
дився 1884 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. борова 
борівського р-ну Харківської обл. Дезінфектор 
санстанції. У 1931 р. розкуркулений. заареш-
тований 8 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
28 квітня 1939 р. засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 11 серпня 
1939 р. вирок скасовано, справу направлено 
на нове судочинство в іншому складі суддів. 
Харківським облсудом 20 вересня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

ГоРенко Зиновій трохимович народився 
1895 р. у с. борова Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. борова борівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червона Мо-
сква». У 1930 р. розкуркулений і висланий 
за межі сільради. заарештований 8 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5617 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у воркуттабі, де й помер 9 червня 
1945 р. Реабілітований 29 червня 1989 р.

ГоРецька катерина андріївна народи-
лась 1898 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Ста-

тистик-економіст бази заводхарчоторгу ХТз. 
заарештована 14 вересня 1937 р. як член 
шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 541 п. «а», 549 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 24 вересня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляна 11 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тована 28 червня 1960 р.

ГоРецький йосиф йосифович наро-
дився 1891 р. у с. п’ясек Краківського пов. 
великого князівства Краківського Австро-
Угорської імперії. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. приколот-
не великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу. заарештований 
13 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 14 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Реабілітований 2 серпня 1989 р.

ГоРецький сигізмóнд едмóндович на-
родився 1894 р. у с. попівка Смілянського 
пов. Київської губ. поляк, із службовців [дво-
рян], освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер Харківської ма-
каронної фабрики. заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну та антирад. діяльність 
(статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 24 ве-
ресня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 червня 1960 р.

ГоРев андрій Петрович народився 
1903 р. у м. Сормово балахнинського пов. 
Нижегородської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта вища, член вЛКСМ з 1919 р., член 
вКп(б) з 1921 р. проживав у Харкові. завіду-
вач відділу керівних парторганів Харківського 
обкому Кп(б)У. заарештований 1 листопа-
да 1937 р. як член антирад. терористичної 
шкідницької організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 вересня 1955 р.

ГоРиславець стеïан якович народив-
ся 1891 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. без певних занять, за фахом еконо-
міст. заарештований 2 серпня 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Харківською облпро-
куратурою 5 лютого 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 



511Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

УРСР). заарештований 17 липня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 11 грудня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГоРкавцев микита корнійович, див. 
ГАÐÊАÂЦЕÂ (Гîðêàâцåâ) Ìèêèòà Êîðí³йîâèч.

ГоРлаЧ іван Федорович народився 
1902 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. брига-
дирівка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Тракторист радгоспу «Комуніст». заарешто-
ваний 18 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 14 листо-
пада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 17 грудня 1965 р.

ГоРлаЧ олексій назарович народився 
1901 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. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1931 р. майно конфіс-
коване. заарештований 11 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. повстанської організації (статті 542, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 14 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 29 березня 1989 р.

ГоРлаЧ стеïан леонтійович народив-
ся 1903 р. у міст. балаклія зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. пожеж-
ник ДАРДзу № 2. заарештований 16 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та про-
курора СРСР від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі у концтаборі на 10 років. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 21 лю-
того 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Івдельтабі. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 16 червня 1943 р. 
за високі виробничі показники і відмінну по-
ведінку в побуті термін покарання знижено 
на 1 рік. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

ГоРленко василь андрійович народив-
ся 1878 р. у с. василівка Рильського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Надеждівка 
Друга барвінківського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 9 лютого 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 

і Харківським облсудом 31 березня 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) виправданий. по-
мер 31 січня 1945 р. у вТК № 5 на острові 
Свіязьк, де відбував покарання за службу по-
мічником сільського старости під час окупації 
села фашистами (ст. 541 п. «а» КК УРСР).

ГоРлинський донат болеславович на-
родився 1893 р. у [Ериванській губ.]. Росі-
янин, з дворян, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у Харкові. виконавець  
з постачання заводу «Електроверстат». заареш-
тований 15 березня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

ГоРлинський-ГУтник кирило іва-
нович народився 1891 р. у с. Мала Шкарівка 
Старокостянтинівського пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, у 1918—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Ректор Українського комуністичного універ-
ситету ім. Артема. заарештований 4 серпня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної органі-
зації (статті 542, 547, 548, 5410, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
26 жовтня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 28 березня 1956 р.

ГоРло тимофій іванович народився 
1898 р. на хут. Липці Стародубського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. велика Да-
нилівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник транспортної контори Головхлібу. 
позбавлений виборчих прав. У 1930 р. під 
слідством за статтями 5810, 5811 КК РСФРР. 
заарештований 12 листопада 1937 р. за те-
рористичну діяльність (ст. 548 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1995 р.

ГоРлов семен митрофанович народився 
1915 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. берека Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. Електромон-
тер Харківсвітла. заарештований 24 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 в м. Хабаровськ 
Хабаровського краю та Амуртабі в м. Свобод-
ний Хабаровського краю. Ухвалою особливої 



512 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

наради при НКвС СРСР від 29 грудня 1943 р. 
справу закрито зі звільненням з-під варти.

ГоРлов сергій Федорович народився 
1897 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. Механік 
радгоспу «Донець». заарештований 9 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 1938 р. 
(статті, 542, 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 7 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 13 вересня 1957 р.

ГоРний арон самійлович народився 
1893 р. у с. Махнівка борзнянського пов. 
Чернігівської губ. єврей, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач ларька 2-го Харківського пивного 
заводу. заарештований 20 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1957 р.

ГоРнШтейн віктор олександрович наро-
дився 1884 р. у м. Луганськ Слов’яно сербського 
пов. Катеринославської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. працівник Електропрому. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за шпигунство. за-
арештований 22 жовтня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність на користь Німеччини (ст. 546 КК 
УРСР) і комі сією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1958 р.

ГоРнШтейн Герман семенович наро-
дився 1909 р. у м. Харбін, Китай. єврей, із 
службовців, освіта неповна середня, поза-
парт., з 1932 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Штатний пропаган-
дист комітету ЛКСМУ ХТз. заарештований 
21 листопада 1937 р. за шпигунство на ко-
ристь Японії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 листопада 1958 р.

ГоРняк іван мартинович народився 
1896 р. у с. Александровау Алібунарського 
пов. придунайського краю. Серб, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Самійлівка близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Інженер млина № 37. заарештова-

ний 14 березня 1938 р. за підривну та антирад. 
діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 13 квітня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину зі 
звільненням з-під варти.

ГоРобець іван Гордійович народився 
1900 р. у с. Нові Санжари Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у с. пі-
сочин Харківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер Харківського котельно-механічного 
заводу у Харкові. заарештований 21 листопа-
да 1937 р. як син куркуля та за службу курін-
ним отаманом у період гетьманства (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 14 червня 1989 р.

ГоРодеський (Городівський) Франц 
іванович народився 1900 р. у с. петрані він-
ницького пов. подільської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. пі-
щане Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 4 верес-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

ГоРодиський іван якович народив-
ся 1887 р. у с. велика білина Самбірського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. печеніги 
печенізького р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ у с. Леб’яже. заарештований 6 жовт-
ня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 травня 1938 р. за підозрою 
у шпигунстві позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Реабілітований 25 листопада 1958 р.

ГоРодницький оïанас Пилиïович 
народився 1911 р. у с. Ландарі полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ХТз. У 1931 р. розкуркулений, 
висланий на Урал. У 1932 р. втік. заарешто-
ваний 10 жовтня 1937 р. як куркуль, який во-
роже ставився до рад. влади, був позбавлений 
виборчих прав та висланий (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у бурзалізничтабі. Реабі-
літований 20 червня 1989 р.
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ГоРоховська дора аронівна народилася 
1907 р. у м. єлисаветград єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. єврейка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Комірниця цеху С-1 Харківського верстато-
будівного заводу. заарештована 11 січня 1938 р. 
як дружина засудженого члена антирад. теро-
ристичної троцькістської організації і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 26 бе-
резня 1938 р. як член родини зрадника батьків-
щини позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Акмолінському відділен-
ні Картабу. Ухвалою особливою нарадою при 
НКвС СРСР від 7 травня 1941 р. термін покаран-
ня знижено до фактично відбутого зі звільнен-
ням з-під варти. Реабілітована 14 квітня 1989 р.

ГоРоШанський андрій васильович 
народився 1912 р. у с. Мала вовча вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1930—
1936 рр. член вЛКСМ. проживав у с. Мала 
вовча вільхуватського р-ну Харківської обл. 
бригадир колгоспу ім. Косіора. заарешто-
ваний 2 листопада 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 6 квітня 1956 р.

ГоРоШанський іван васильович на-
родився 1902 р. у с. Мала вовча вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у с. Мала вовча вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель школи. У 1921 р. майно 
конфісковане. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. Реабілітований 21 березня 1989 р.

ГоРоШит діна львівна народилася 
1908 р. у м. Тарутине Аккерманського пов. 
бессарабської губ. єврейка, з кустарів, осві-
та середня, позапарт., у 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживала у Харкові. Студентка 
Харківського стоматологічного інституту. за-
арештована 16 жовтня 1937 р. за нелегальний 
перетин кордону з бессарабією із завданням 
розвідувального характеру (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 травня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Термін покарання відбувала в с. Мар’ївка 
Тонкерійського р-ну північноказахстанської 
обл. Реабілітована 4 травня 1989 р.

ГоРоШко кóзьма матвійович народив-
ся 1888 р. у м. Лебедин Лебединського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник будинкоуправління № 5007. заарешто-
ваний 14 березня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 21 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 вересня 1958 р.

ГоРПинка іван Павлович народився 
1907 р. у міст. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Секретар-касир Краснокут-
ської МТС. заарештований 21 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію, к.-р. промови (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 лютого 1956 р.

ГоРПинко Петро Пантелійович наро-
дився 1893 р. у міст. Краснокутськ богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Рахівник Краснокутського 
маслозаводу. У 1932 р. майно конфісковане. 
заарештований 2 березня 1938 р. як член 
товариства «просвіта», за антирад. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

ГоРПинЧенко Павло маркович наро-
дився 1906 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник млина Харсільборошна. заарештований 
3 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

ГоРПинЧенко Петро сергійович на-
родився 1918 р., місце народження невідо-
мо. Українець, соціальне походження неві-
домо, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. буди Харківського р-ну Харківської 
обл. Майстер будянського порцеляно-фа-
янсового заводу. заарештований 16 серпня 
1937 р. за те, що виколов очі на портреті 
т. єжова в стінгазеті «Формовщик» (ст. 5410 
КК УРСР), постановою УДб ХОУ НКвС 
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від 17 лютого 1938 р. справу направлено 
Харківському облпрокурору на припинення, 
а 23 лютого 1938 р. звільнений з-під варти. 
Справу закрито Харківською облпрокурату-
рою 17 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГоРстка кóзьма аврамович народив-
ся 1879 р. у с. пархомівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. пархо-
мівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Кравець-кустар. заарештований 26 жовтня 
1937 р. як баптист та за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

ГоРстко микола васильович народився 
1886 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Кручик бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. заарештований 9 лютого 1938 р. як 
член к.-р. української націоналістичної по-
встанської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

ГоРська софія ісаківна народилася 
1900 р. у м. вільно віленської губ. єврейка, 
з кустарів, освіта вища, позапарт., у 1917—
1937 рр. член вКп(б). проживала в Харкові. 
Директор вищої школи профруху. заарештова-
на 27 вересня 1937 р. як дружина члена антирад. 
організації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 27 грудня 1937 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Акмолінському відділенні Картабу. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 9 черв-
ня 1945 р. термін покарання знижено до фак-
тично відбутого. звільнена з-під варти 2 серп-
ня 1945 р. На 1956 р. проживала в м. Ташкент 
Узбецької РСР. Реабілітована 3 квітня 1956 р.

ГоРський вадим сергійович народився 
1905 р. у м. Гатчина Царскосельського пов. 
Санкт-петербурзької губ. Росіянин, з дворян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. ви-
конувач обов’язків наукового керівника рент-
генологічної лабораторії УФТІ. заарештований 
22 вересня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
шкідницької організації (статті 5411, 547 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 11 червня 1957 р.

ГоРський вікентій костянтинович наро-
дився 1877 р. на ст. Ніцгаль у Двінському пов. 
вітебської губ. поляк, із купців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. У 1929 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 4 червня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

ГоРський дмитро Гнатович народився 
1893 р. у м. вільно віленської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Старший інже-
нер тресту «Коксохіммонтаж». заарештований 
27 березня 1938 р. як член к.-р. білогвардій-
ської бойової організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. як член к.-р. 
організації позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у м. Котлас Архан-
гельської обл. і с. Айкіно Комі АРСР. помер 
у грудні 1940 р. Реабілітований 25 липня 1958 р.

ГоРський микола васильович наро-
дився 1901 р. у м. бережани бережанського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник артілі інвалідів-шкіряників. 
заарештований 4 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації правих та за шпигунську підривну 
діяльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 546, 549, 5410 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 25 квітня 1989 р.

ГоРтон джон якович народився 
1897(93) р. у м. вількомир вількомирського 
пов. Ковенської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1910—
1917 рр. член молодіжної соціалістичної орга-
нізації великої британії. проживав у Харкові. 
викладач англійської мови Харківського ін-
ституту комунального господарства. заареш-
тований 19 квітня 1938 р. як агент англійської 
розвідки (ст. 546 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 4 листопада 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 22 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 2 червня 1989 р.

ГоРФінкель лев мойсейович народився 
1902 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, з робітників, письмен., 
позапарт., у 1930—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник артілі «Текстиль-
тканина». заарештований 7 листопада 1937 р. 
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за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 грудня 1962 р.

ГоРЧа нестір васильович народився 
1899 р. у с. пересєчне Оргеївського пов. бес-
сарабської губ. Молдаванин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1930 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Сторож Харків-
ського зоопарку. заарештований 25 жовтня 
1937 р. як член шпигунської диверсійної ор-
ганізації (статті 546, 548 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГоРЧак іван микитович народився 
1903 р. у с. Степанівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Степанівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. 3-го Інтерна-
ціоналу. У 1932 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 7 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 25 вересня 
1938 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. 
Термін покарання відбував у білбалттабі. по-
мер 16 лютого 1942 р. на ст. єрієво північної 
залізниці. Реабілітований 22 травня 1990 р.

ГоРЧак костянтин микитович наро-
дився 1889 р. у с. Степанівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Сахновщина Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Робітник бурякопункту. 
У 1932 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 13 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГоРЧак Роман Філаретович народився 
1881 р. у с. Новоіванівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Степанівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. 3-го Інтер-
націоналу. заарештований 10 квітня 1938 р. 
як член лівоесерівської к.-р. організації та за 
антирад. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 червня 1964 р.

ГоРЧакова Гликерія Парамонівна на-
родилася 1903 р. у м. Луганськ Слов’яно-
сербського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживала у Харкові. Швачка Швейкоопре-
монту. заарештована 24 жовтня 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 лю-
того 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала у Темтабі. Реабі-
літована 5 вересня 1958 р.

ГоРЧинський костянтин йосифович 
народився 1903 р. у с. Грушівка єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. військовий керівник Харківського 
фінансово-економічного інституту. заарешто-
ваний 3 лютого 1938 р. як член к.-р. органі-
зації РОвС (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний [21 травня 1938 р.] 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

ГоРШков анатолій іванович народився 
1894 р. у м. Сувалки Сувалкської губ. Росіянин, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харківської 
обл. Член колегії захисників юридичної кон-
сультації. заарештований 13 серпня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою комі-
сії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 20 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі в конц-
таборі на 10 років. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГоРШков володимир іванович, див. 
ШАÌÐОÂ Сåðг³й ²óл³àíîâèч (Гîðшêîâ Âîлîäè-
ìèð ²âàíîâèч).

ГоРШковоЗ-вітенбеРГ Феодосій 
костянтинович народився 1902 р. у м. вал-
ки валківського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта вища, у 1920—
1921 рр. член РКп(б), у 1928—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інструктор від-
ділу радянської торгівлі Харківського обкому 
Кп(б)У. заарештований 8 серпня 1937 р. як 
член антирад. терористичної організації пра-
вих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 5 грудня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

ГоРШтейн яків мойсейович народив-
ся 1897 р. у м. Охтирка Охтирського пов. 
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Харківської губ. єврей, з торговців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Технік-економіст заводу № 183. за-
арештований 15 квітня 1938 р. за шпигунство 
на користь польщі (статті 546, 549 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 березня 1959 р.

ГоРюн олександр іванович народився 
1909 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, у 1930—
1937 рр. член вКп(б). Начальник відділу 
ремонтної бази ХвО № 2. заарештований 
30 серпня 1937 р. як учасник військово-фа-
шистської змови (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 5 жовтня 1937 р. (статті 541 п. «а», 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 6 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 26 листопада 1957 р.

ГоРюн-каРПенко олександра Пав-
лівна народилася 1911 р. і поживала в Харко-
ві. Українка, з робітників, освіта незакінчена 
вища, позапарт. Технік-архіваріус будинку 
техніки. заарештована 21 травня 1938 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 11 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГоРяГо іван данилович народився 
1885 р. у стан. Марінська Терської обл. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Головний бухгалтер про-
ектного управління Шахтобуду. заарештова-
ний 23 лютого 1938 р. за антирад. діяльність, 
належність до білогвардійського підпілля 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

ГоРяЇнов віктор Федорович народився 
1884 р. у Харкові. Українець [росіянин], із 
службовців, освіта середня спеціальна, поза-
парт. На 1922 р. проживав у м. Новоросійськ. 
Секретний співробітник Чорноморського 
окружного політвідділу ДпУ. заарештований 
1 листопада 1922 р. у Новоросійську, етапо-
ваний до Харкова для встановлення особи 
і перевірки щодо служби в Добровольчій армії 
Денікіна та перебування за кордоном, справу 
закрито КРв Харківського міськвідділу ДпУ 
14 грудня 1922 р. зі звільненням з-під варти 
та взяттям на облік. На 1937 р. проживав 
у Харкові. Сторож Харківського оперного 
театру. заарештований 18 грудня 1937 р. за 

к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 липня 1989 р.

ГоРянський ілля омелянович наро-
дився 1902 р. у с. Хандаліївка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Комсомолець» Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник радгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за к.-р. ро-
боту (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 29 березня 1989 р.

ГоРянський лóка Гнатович народився 
1905 р. на хут. Орлівський павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Комсомолець» у Лозівському р-ні 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 7 грудня 1963 р.

ГоРяЧУха іван стеïанович народився 
1893 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ковалівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. газети «віс ті». У 1933 р. майно 
конфісковане. заарештований 8 грудня 1937 р. 
за к.-р. погляди та за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Солікамськ Моло-
товської обл. Реабілітований 14 червня 1989 р.

Госс (Гос) антон войцехович народився 
1897 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМзу. заарештований 10 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 1 вересня 1989 р.

Гостєв Павло іванович народився 
1895 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. в’язень Харківської змі-
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шаної в’язниці. Ухвалою трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 29 вересня 1936 р. (ст. 80 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
2 роки. 2 грудня 1937 р. вМУ ХОУ НКвС 
порушено справу за обвинуваченням у к.-р. 
агітації серед в’язнів та вихваляння фашизму 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Дальтабі. Реабі-
літований 26 червня 1989 р.

Гостищев никифор юхимович наро-
дився 1896 р. у с. Непхайло бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Інструктор Дзержинської 
райради Тсоавіахіму. заарештований 15 листо-
пада 1937 р. за участь у військовій фашистській 
змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
7 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 червня 1959 р.

Гостищева марія Герасимівна народи-
лася 1910 р. і поживала в Харкові. Українка, 
з робітників, письмен., позапарт. заготівни-
ця Коопшкірутилю. заарештована 20 травня 
1938 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР), справу закрито Ов 
НКвС ХвО 27 грудня 1938 р. (ст. 5 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. Ре-
абілітована 11 травня 1992 р.

ГотЗеліх йосиф йосифович народився 
1881 р. у с. Софіївка верхньодніпровського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Сахновщинської МТС. 
заарештований 15 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
і к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1960 р.

ГотЗеліх олександр йосифович народив-
ся 1903 р. у с. Сахновщина Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1930 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Сахновщина Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник млина Харсільборошна. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-

лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 червня 1960 р.

ГотЗеліх яків йосифович народився 
1886 р. у с. Софіївка верхньодніпровського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кам’яне Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Тельмана. за-
арештований 15 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
і к.-р. діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

Готовцев максим михайлович наро-
дився 1894 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
автоконтрольного пункту ст. Куп’янськ-Сорт. 
північно-Донецької залізниці. заарештова-
ний 16 листопада 1937 р. як член шкідницької 
диверсійної організації (статті 547, 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Ста-
лінській обл. 28 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 
1937 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 24 червня 1956 р.

ГотФРід костянтин давидович народив-
ся 1891 р. у м. Радом Радомської губ. єв-
рей, з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. пенсіонер. заарештований 15 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. як со-
ціально небезпечний елемент позбавлений 
права проживання в 15 населених пунктах 
на 5 років. звільнений з-під варти 21 липня 
1938 р. На 1939 р. проживав у м. Кременчук 
полтавської обл., працював на поліграфічній 
фабриці № 5. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

ГоФман берко Пейсахович народився 
1900 у с. велика Глуша Ковельського пов. 
волинської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
перукар артілі «побутпраця». заарештований 
7 листопада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент позбавле-
ний права проживання в 15 населених пунктах 
на 5 років. Реабілітований 28 березня 1989 р.

ГоФман Георгій данилович народився 
1890 р. у с. бучки Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, із службовців, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Красно-
павлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Охоронець Харківського інституту ім. Мечни-
кова. заарештований 31 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС і прокурора СРСР 4 лютого 1938 р. (на-
каз НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. після звіль-
нення з-під варти проживав у м. Алма-Ата Ка-
захської РСР. Реабілітований 16 жовтня 1964 р.

ГоФман олександр якович народився 
1880 р. і проживав у Харкові. Німець, соці-
альне походження невідоме, освіта початкова, 
позапарт. Начальник цеху механічного заводу 
НКвС. заарештований 6 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію та шкідницьку діяльність (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, КК УРСР), у квітні 1938 р. 
матеріали справи виокремлено в окреме про-
вадження, рішення у справі відсутнє.

ГоФман Фрідріх Фрідріхович народився 
1907 р. у с. Краснопавлівка павлоградського 
пов. Харківської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
6 травня 1938 р. за к.-р. діяльність, участь 
у німецькій к.-р. організації (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
25 жовтня 1963 р.

ГоФФ володимир Федорович народився 
1904 р. у с. Карлівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у Харкові. Технолог заво-
ду «Світло шахтаря». заарештований 4 січня 
1938 р. як член шкідницької диверсійної ор-
ганізації на Карлівському машинобудівному 
заводі (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 квітня 1959 р.

Гох ольга Петрівна народилася 1905 р. 
у слоб. Мерефа Харківського пов. Харківської 
губ. Українка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в сел. Люботин Харківського 
р-ну Харківської обл. Домогосподарка. за-
арештована 3 листопада 1937 р. як дружина 
зрадника батьківщини (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 29 травня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент ви-
слана до Казахстану на 5 років. На 1958 р. про-
живала в Харкові. Реабілітована 9 травня 1958 р.

Гох тимофій станіславович народився 
1898 р. у с. зашків золочівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1921—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. завідувач кущової контори 
пивного складу заводу «Нова баварія». за-
арештований 30 вересня 1937 р. як член к.-р. 
української бойової організації та за шпигун-
ство (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 1 листопада 1957 р.

ГохбеРГ Ганна семенівна народилася 
1888 р. у м. прилуки прилуцького пов. пол-
тавської губ. єврейка, із службовців, освіта 
вища, позапарт., у 1903—1907 рр. член бунду. 
проживала в Харкові. пенсіонерка, за фахом 
педагог. заарештована 4 листопада 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. На 
1956 р. проживала в м. Рубцовськ Алтайсько-
го краю. Реабілітована 29 червня 1956 р.

ГохбеРГ марко вóльфович народився 
1889 р. у варшаві. єврей, з міщан, освіта се-
редня, у 1924—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Ревізор Харківського облміс-
цевпрому. заарештований 3 серпня 1937 р. як 
член пОв та за шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 28 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 серпня 1957 р.

ГохГальтеР вільгельм Фрідріхович на-
родився 1889 р. у с. Сухинівка Катеринослав-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював у радгоспі 
«Іллічівка» у барвінківському р-ні Харків-
ської обл. заарештований 2 грудня 1937 р. за 
к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1971 р.

ГохлеРнеР юхим аронович народився 
1908 р. у с. жабориця Новоград-волинського 
пов. волинської губ. єврей, з торговців, осві-
та середня, член вКп(б) з 1928 р. проживав 
у Харкові. помічник начальника технічного 
бюро заводу № 183. заарештований 22 берез-
ня 1938 р. як член к.-р. шпигунської диверсій-
ної організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
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і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 21 квітня 1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
31 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
11 березня 1958 р.

Гохнадель бенедиктóс андрійович на-
родився 1898 р. у кол. Шукк Камишинського 
пов. Саратовської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рижове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу «Червоний промінь». заарештований 
16 лютого 1938 р. як член к.-р. фашистської 
організації, за шкідницьку роботу (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

ГоЧальк (Гольчак) вільгельм людвігович 
народився 1901 р. у с. бубни Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ле-
нінка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Леніна. У 1932 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. У 1932 р. 
ухвалою судової колегії при ДпУ УСРР за 
к.-р. діяльність позбавлений волі на 3 роки 
умовно. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 30 грудня 1937 р. за розвідувальну  
діяльність (статті 541 п. «а», 546, 548, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ГоШенко митрофан Григорович наро-
дився 1904 р. у с. Хрущова Микитівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Хрущова Микитівка богодухівського р-ну 
Харківської обл. Робітник ст. Гавриші півд. 
залізниці. заарештований 5 березня 1938 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 18 липня 1958 р.

ГоШко броніслав Граціанович (Григоро-
вич) народився 1903 р. у с. Артинськ Овруць-
кого пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Го-
роднє Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник садорадгоспу «Глобів-
ський». У 1932 р. розкуркулений. У 1933 р. за 
антирад. агітацію засуджений на 3 роки по-
збавлення волі. У 1935 р. в адміністративному 

порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 30 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації та за к.-р. робо-
ту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 27 березня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 16 серпня 1960 р.

ГоШкодеРа віра михайлівна народила-
ся 1907 р. і проживала в Харкові. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. бухгал-
тер Управління півд. залізниці. заарештована 
6 листопада 1937 р. як дружина польського 
націоналіста та учасника контрреволюційної 
групи Тушинського Т. й. (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці у березні 
1938 р. звільнена з-під варти 26 березня 1938 р.

ГРабаР ничиïір миколайович народився 
1898 р. у с. Красиве зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у радгоспі «Краснопав-
ліський» у Олексіївському р-ні Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу. У 1929 р. по-
збавлений виборчих прав. У 1932 р. розкурку-
лений, висланий за межі села. заарештований 
5 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), 27 березня 1939 р. справу за-
крито Олексіївським Рв НКвС 23 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

ГРабеРт Фрідріх Фердинандович наро-
дився 1868 р. у с. Ледянівка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Лихолюбівка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Сто-
рож школи. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 6 лютого 1938 р. за к.-р. 
шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 жовтня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 16 травня 1989 р.

ГРабко михайло якович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Старший 
бухгалтер Центральної бази контори буфетів. 
заарештований 16 березня 1938 р. як член к.-р. 
військової диверсійної повстанської організа-
ції (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 
1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 лютого 1958 р.

ГРабовський адам іванович народив-
ся 1876 р. у м. білосток білостоцького пов.  



520 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

Гродненської губ. поляк, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Чобо-
тар кустар. заарештований 27 березня1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної польської шпи-
гунської диверсійної організації (статті 541 
п. «а», 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 травня 
1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1959 р.

ГРабовський броніслав валентинович 
народився 1890 р. у с. Каленшин Седлецької 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Електромон-
тер 4-го єдиного диспансеру. заарештований 
26 травня 1938 р. як член к.-р. шпигунської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 червня 1963 р.

ГРабовський Петро михайлович на-
родився 1891 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з міщан, освіта незакінчена вища, 
позапарт. Музикант театру ім. Ленінського 
комсомолу. заарештований 23 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію, належність до білогвар-
дійського підпілля (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 13 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1989 р.

ГРабовський тит тадейович народив-
ся 1895 р. у с. Новоселівка Дубнівського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Охо-
чий близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Т. Г. Шевченка. заарешто-
ваний 14 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 10 квітня 1939 р. виправданий.

ГРабЧенко іван якович народив-
ся 1905 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер барівнківського сільспоживтовари-
ства. Розкуркулений. заарештований 3 груд-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 травня 1963 р.

ГРабЧенко митрофан терентійович на-
родився 1874 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. 

Робітник цегельного заводу артілі «Надробуд». 
Розкуркулений. У 1929 р. за терористичну ді-
яльність засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ. заарештований 11 вересня 1937 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

ГРабЧенко тимофій дмитрович наро-
дився 1895 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Рахівник промартілі «Надробуд». заарешто-
ваний 26 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі в с. Тинда Читинської обл. помер 
в ув’язненні. Реабілітований 26 березня 1965 р.

ГРабШайд Розалія марківна народила-
ся 1912 р. у м. Станіслав Станіславського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. єврейка, із службовців, освіта серед-
ня, у 1933—1935 рр. член КпзУ, член КСМ зУ  
з 1931 р. проживала в Харкові. Студентка 
Харківського стоматологічного інституту. за-
арештована 10 серпня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 1 вересня 1989 р.

ГРадський карл іванович народився 
1889 р. у м. бойковіце маркграфства Моравія 
Австро-Угорської імперії. Словак, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
ликий бурлук великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Робітник бурякопункту. заареш-
тований 21 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
намір виїхати до Чехословаччини, відвідування 
польського консульства (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької залізниці 
3 лютого 1938 р. (ст. 5410 КК УРСР) засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 4 роки. Реабілітований 24 серпня 1990 р.

ГРаєк ізраїль мойсейович народився 
1887 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1925 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник фабрики 
«Червона нитка». заарештований 7 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

ГРайвоРонська євгенія василівна на-
родилася 1900 р. у м. Гробін Гробінського 
пов. Курлянської губ. Німкеня, з ремісни-
ків, освіта неповна середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Службовець Харківського 
НДІ вогнетривів. заарештована 11 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
5 років. Реабілітована 21 березня 1989 р.

ГРайвоРонський віктор васильович 
народився 1898 р. у слоб. Красна бєлго-
родського пов. Курської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Начальник відділу забезпе-
чення водопровідного тресту. заарештований 
21 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність 
на користь Німеччини (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 4 вересня 1964 р.

ГРайвоРонський дмитро йосиïович 
народився 1883 р. у с. Ржевка Курської губ. 
Українець, з міщан, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер ар-
тілі «Рідний край». заарештований 24 жовтня 
1937 р. як агент німецької розвідки (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 12 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
19 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 4 вересня 1964 р.

ГРайвоРонський михайло семено-
вич народився 1887 р. у с. Долбіно бєлгород-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Експедитор Харенерго. заарештований 
15 квітня 1938 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 3 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГРамс олександр авгóстович народився 
1912 р. у с. березники Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Хиж-
няківка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 17-го партз’їзду. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги до юріївського р-ну 
Дніпропетровської обл., звідки переїхав до 
Харківської обл. заарештований 10 лютого 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 

УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 жовтня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Справу закрито про-
курором Лозівського р-ну 10 березня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

ГРанкін андрій Гнатович народився 
1865 р. у с. Старовірівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Старовірівка Старовірівського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1930 р. 
розкуркулений, висланий до північного краю 
на 3 роки. заарештований 4 серпня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 4 травня 1989 р.

ГРанкін ілля тихонович народився 
1902 р. у с. Сартана Маріупольського пов. Ка-
теринославської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1925 р. Слу-
жив у Харкові. військовий комісар окремого 
батальйону зв’язку 14-го стріл. корпусу. за-
арештований 20 серпня 1937 р. за участь у вій-
ськово-фашистській змові (статті 541 п. «б», 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 2 жовтня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 3 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1957 р.

ГРанкін семен якович народився 
1905 р. у сел. панютине павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник Лозівського цвяхового заводу. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 30 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. диверсійної організації (статті 548 
і 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

ГРанкін тимофій стеïанович наро-
дився 1883 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. берека 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник 3-ї пекарні Трансторгхарчу в Харкові. за-
арештований 4 грудня 1937 р. як куркуль та за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
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у Крастабі в м. Канськ Красноярського краю. 
Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

ГРанкін Федір Герасимович народився 
1892 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. берека Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу «більшовик». У 1929 р. частину майна 
конфісковано. У 1930 р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав, висланий до пів-
нічного краю. У 1935 р. повернувся із заслан-
ня. заарештований 21 жовтня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

ГРанкін Федір кирилович народився 
1872 р. у с. берестовенька Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. ворошило-
ве Красноградського р-ну Харківської обл. Не 
працював. заарештований 5 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 26 квітня 
1938 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

ГРанковський іван Францович на-
родився 1888 р. у пров. Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. поляк, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник артілі «Харсклобуд». заарештова-
ний 14 березня 1938 р. як член к.-р. шпигун-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 27 лютого 1959 р.

ГРановський володимир миколайо-
вич народився 1904 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у минулому член вЛКСМ. Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 1 березня 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ГРановський домінік іванович наро-
дився 1885 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Андріївка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний жовтень». 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-

ний 8 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 липня 1989 р.

ГРановський юхим самійлович наро-
дився 1880 р. у м. Тульчин брацлавського пов. 
подільської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. продавець 
магазину № 16 Облхаторгу. заарештований 
14 травня 1938 р. як член к.-р. сіоністської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), звіль-
нений з-під варти 25 березня 1939 р. і Харків-
ським облсудом 13 червня 1939 р. виправданий.

ГРант давид Гедертович народився 1880 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1899—1914 рр. член РСДРп. проживав у Хар-
кові. завідувач секції сталевого лиття заводу 
ім. Шевченка. заарештований 8 січня 1938 р. за 
шпигунську та диверсійну роботу (статті 546, 549 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 14 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 липня 1977 р.

ГРасс авгóст Фердинандович народився 
1895 р. у с. будки-Собичинські Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у сел. ім. Котовського за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Котовського. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. як 
член к.-р. організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 грудня 1962 р.

ГРатовська софія Францівна народила-
ся 1898 р. у с. Оришківці волинської губ. поль-
ка, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Учителька СШ № 49. 
заарештована 27 вересня 1937 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 3 грудня 1937 р. позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
у в’яттабі. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
5 березня 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

ГРатУлевиЧ ігнатій Францович наро-
дився 1875 р. у м. Дісна Дісненського пов. 
віленської губ. поляк, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Фото-
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граф технічного відділу заводу «Серп і молот». 
заарештований 17 грудня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

ГРатюк Феоктист стеïанович народив-
ся 1915 р. у Луцькому пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт., у 1932—1933 рр. член комсомолу при 
КпзУ. проживав у Харкові. Слухач робітфа-
ку Харківського педінституту іноземних мов. 
заареш тований 8 серпня 1937 р. за розвід-
увальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 травня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував на Коли-
мі. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

ГРаУбінь ян янович народився 1887 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Майстер ХЕТзу. заарештований 
4 грудня 1937 р. за шпигунську та диверсійну 
роботу (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 січня 1957 р.

ГРаУдинь юлій абельович народився 
1888 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у Харкові. Диспетчер ХЕМзу 
і ХТГз. Ухвалою особливої наради при ко-
легії ОДпУ у 1931 р. [за ст. 5811 КК РСФРР] 
позбавлений волі в концтаборі на 5 років. 
Термін покарання відбував у закритому кон-
структорському бюро ЕКУ ОДпУ в Москві 
як інженер, у 1932 р. звільнений з-під варти 
достроково. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

ГРаховський станіслав йосифович, 
див. ГÐОÕОÂСЬÊИЙ (Гðàõîâñüêèй) Сòàí³ñлàâ 
Йîñèфîâèч.

ГРаховський Чеслав вікторович, див. 
ГÐОÕОÂСЬÊИЙ (Гðàõîâñüêèй) Чåñлàâ Â³êòî-
ðîâèч.

ГРац іван матвійович народився 1910 р. 
у с. Кармановка богучарський пов. воронезь-
кої губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Рижове барвінківсько-

го р-ну Харківської обл. Голова Рижівської 
сільради. заарештований 9 лютого 1938 р. 
як член к.-р. фашистської організації та за 
антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

ГРац омелян леонтійович народився 
1910 р. у с. Кармановка богучарський пов. во-
ронезької губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у кол. безпальцеве бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Роте штерн». заарештований 8 березня 
1938 р. як член к.-р. фашистської організації та 
за антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 жовтня 1956 р.

ГРаціанський володимир миколайо-
вич народився 1901 р. у с. Хажин берди-
чівського пов. Київської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта вища, у 1928—
1930 р. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. викладач Харківського хіміко-тех-
нологічного інституту, доцент. заарештований 
27 жовтня 1937 р. як член к.-р. української 
націоналістичної терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. (статті 541 п. «а», 546, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував в Ухтіжемтабі. Справу за-
крито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 27 травня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРаціанський михайло миколайович 
народився 1898 р. у с. Хажин бердичівського 
пов. Київської губ. Українець. із священно-
служителів, освіта вища, позапарт., у 1917 р. 
член УпСР, у 1919—1924 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. заступник директора 
науково-дослідної гідротехнічної лаборато-
рії Союзводобуду. заарештований 12 серпня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної те-
рористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
14 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 18 січня 1938 р.

ГРебан іван максимович, див. ГÐИБАН 
(Гðåáàí) ²âàí Ìàêñèìîâèч.

ГРебеник іван Федорович народився 
1894 р. у с. Довжик Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Довжик золочівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Трьох 
комунарів. заарештований 30 квітня 1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної повстанської 
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організації та за к.-р. агітацію (статті 542, 
5410, 5411 КК УРСР), справу закрито золо-
чівським Рв НКвС 25 травня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГРебеник Пилиï євгенович народив-
ся 1905 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1926—1936 рр. член вКп(б). відповідаль-
ний виконавець з постачання Харківського 
комбікормового заводу № 6. заарештований 
26 квітня 1938 р. за шпигунство на користь 
Німеччини (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і пол-
тавським облсудом 2 червня 1939 р. за ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР виправданий за недоведеності 
складу злочину, а за ст. 196 КК УРСР засу-
джений на 1,5 року позбавлення волі в зМУ.

ГРебеник яків Петрович народився 
1893 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської обл. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. продавець 
будянської бази міськхарчоторгу. заарешто-
ваний 27 липня 1938 р. як член шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 
549, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 липня 1957 р.

ГРебенщиков микола андрійович на-
родився 1914 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Кресляр НДІ вугільної промисловості. заареш-
тований 30 березня 1938 р. як член церковної 
фашистської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

ГРебенюк антон вікентійович на-
родився 1884 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. зарубинка вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. У 1931 р. роз-
куркулений. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 3 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ГРебенюк василь савелійович наро-
дився 1888 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. У 1932 р. май-
но конфісковане. заарештований 25 серпня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

ГРебенюк Григорій лóк’янович наро-
дився 1892 р. у с. Тимківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1932 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Куп’янск Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Скотар відгодівельного 
пункту Куп’янського цукрового заводу. за-
арештований 21 квітня 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 541 п. «а», 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 вересня 1956 р.

ГРебенюк єгор васильович народився 
1908 р. у с. Чепіль зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Чепіль балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«плуг і молот». заарештований 23 березня 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 червня 1963 р.

ГРебенюк костянтин Прокоïович на-
родився 1904 р. у с. Стецьківка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Шевченкове перше великобурлуцького 
р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу № 16 
Каучукпромгоспу. заарештований 7 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі. 
На 1960 р. проживав у м. Куп’янськ Харків-
ської обл. Реабілітований 22 травня 1959 р.

ГРебенюк (Гребенюков) леонід андрі-
йович народився 1913 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., член вЛКСМ. Робітник трамвайного 
тресту. заарештований 16 березня 1938 р. як 
член к.-р. організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
31 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

ГРебенюк марко васильович народив-
ся 1878 р. у с. Минківка валківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Минківка 
валківського р-ну Харківської обл. Робітник 
кустарної майстерні у Харкові. У 1930 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю. 
У 1932 р. засуджений за втечу із заслання та 
порушення паспортного режиму. заарешто-
ваний 8 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 29 ве-
ресня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

ГРебенюк микола Павлович народив-
ся 1898 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1925—1932 рр. член вКп(б). Майстер ХТз. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за анти-
семітизм, антирад. настрої та виступи проти 
стахановського руху (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 11 квітня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 14 квітня 1939 р.

ГРебенюк олександр Петрович наро-
дився 1915 р. на хут. жмерине Катерино-
славського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. Гвоздів Коломацького р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Дніпрель-
стан». У 1930 р. розкуркулений, висланий до 
північного краю. У 1931 р. із заслання втік. 
заарештований 23 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бамтабі 
та південзалізничтабі в м. Улан-Уде бурят-
Монгольської АРСР, де й помер 18 травня 
1938 р. Реабілітований 9 червня 1989 р.

ГРебенюк сергій васильович народив-
ся 1916 р. у с. бугаївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Револю-
ційне вовчанського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб табору НКвС у с. верхня писа-
рівка. заарештований 18 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію серед колгоспників (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

ГРебенюк тимофій савелійович наро-
дився 1883 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Чепіль бала-
клійського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Орджонікідзе. заарештований 9 вересня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організа-
ції (статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою 

трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

ГРебенюк Федір дмитрович народився 
1892 р. у с. Капустін Яр Астраханської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. бригадир залізничної 
гілки Куп’янського цукрового заводу. зааре-
штований 10 лютого 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 серпня 1958 р.

ГРебенюков леонід андрійович, див. 
ГÐЕБЕНЮÊ (Гðåáåíюêîâ) Лåîí³ä Аíäð³йîâèч.

ГРебеР емманóїл Гóставович народився 
1906 р. у сел. Шепетівка заславського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Р. Люксембург. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 19 січня 1938 р. 
як член німецької к.-р. націоналістичної ор-
ганізації, за шкідницьку діяльність та антирад. 
агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

ГРебеШков давид меркóлович наро-
дився 1887 р. у с. берестовенька Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. берестовенька Красноградського р-ну 
Харківської обл. Робітник Красноградського 
відділення Доруправління. У 1930 р. розкурку-
лений. У 1931 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1932 р. за невиконання держзабов’язань за-
суджений на 2 роки позбавлення волі. Термін 
покарання відбував у полтавській в’язниці. 
звільнений з-під варти через 8 міс. заареш-
тований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 19 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 21 червня 1989 р.

ГРебцов Федір Петрович народився 
1891 р. у м. Коротояк Коротояцького пов. 
воронезької губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Сердобине вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу «за 
заможне життя». заарештований 17 жовтня 
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1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 2 березня 
1938 р. засуджений на 4 роки позбавлення во-
лі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. Ухвалою 
верховного суду УРСР від 19 квітня 1938 р. 
вирок скасовано, справу направлено на нове 
судочинство. Харківським облсудом 11 трав-
ня 1938 р. винесено вирок, аналогічний по-
передньому. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

ГРевиЗиРський костянтин юрійович 
народився 1886 р. у с. Котельва Охтирський 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Службовець монтажного 
тресту Наркомважпрому. заарештований [11] 
серпня 1937 р. як член підпільної української 
націоналістичної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), етапований для подальшого слід-
ства до Києва у розпорядження НКвС УРСР 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
26 жовтня 1937 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411, 
5413 КК УРСР) засуджений до вМп з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 7 грудня 1957 р.

ГРеГоРіУс євген андрійович народився 
1889 р. у м. єлисаветполь єлисаветпольської 
губ. Німець, із священнослужителів, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
всесоюзного вугільного інституту. заарешто-
ваний 16 лютого 1938 р. за шпигунську роботу 
на користь Німеччини (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 листопада 1939 р. за шпигунство позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. після звільнення 
з-під варти проживав у м. Чимкент південно-
Казахстанської обл., де й був заарештований 
25 серпня 1942 р. (статті 107, 162 п. «д» КК 
РРФСР). помер 6 листопада 1942 р. у вТТ № 19 
у м. Чимкент. Реабілітований 12 серпня 1958 р.

ГРеЗе володимир миколайович народив-
ся 1915 р. у Москві. Росіянин, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Студент ХДУ. заарештований 
18 листопада 1937 р. як член антирад. теро-
ристичної організації (статті 548, 5410 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР), справу закрито військ-
прокурором ХвО 29 грудня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

ГРеЗніс карл мартинович народився 
1902 р. у вольмарському пов. Ліфляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Диспет-
чер ХЕМзу і ХТГз. заарештований 4 грудня 
1937 р. як член націоналістичної організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-

стріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 19 січня 1957 р.

ГРек йосиï Петрович народився 1878 р. 
у с. високопілля валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. високопілля вал-
ківського р-ну Харківської обл. Селянин-од-
ноосібник. У 1930 р. засуджений за ст. 58 КК 
УСРР на 3 роки позбавлення волі. У 1937 р. 
відбував 3 роки покарання за ст. 80 КК УРСР 
у будівельній вТТ в м. Мерефа. Слідство роз-
почато 27 квітня 1938 р. за антирад. агітацію 
під виглядом релігійної пропаганди (ст. 5410 
ч. 1 і 2 КК УРСР), справу закрито відділом 
вТК УДб УНКвС по Харківській обл. 8 черв-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРеков микола Георгійович народив-
ся 1896 р. у с. піски Старобільського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. бухгалтер стадіону «здоров’я». 
заарештований 19 квітня 1938 р. як член 
повстанської антирад. к.-р. організації (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 14 травня 1939 р. за статтями 542, 
5411 КК УРСР виправданий, за ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Справу закрито верховним Судом УРСР 5 ве-
ресня 1939 р. (ст. 347 КпК УРСР).

ГРеков Петро Петрович народився 
1900 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, з торговців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. зміїв зміївського 
р-ну Харківської обл. приймальник камери 
схову ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 22 січня 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації, що була 
створена за завданням польської розвідки 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 27 березня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 25 квітня 1989 р.

ГРеков Роман Павлович народився 
1872 р. у с. Коломак валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Са-
дівник дитячого санаторію. заарештований 
4 квітня 1938 р. як член к.-р. військової бойо-
вої організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 травня 1989 р.

ГРекова людвіга Генріхівна народилася 
1895 р. у с. Гуданці Ковенської губ. Литовка, 
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з дворян, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Лікар поліклініки № 3 ХТз. за-
арештована 30 серпня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 20 жовтня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітована 3 лютого 1961 р.

ГРемУльський ілля олександрович 
народився 1881 р. у с. Домбров Новомін-
ського пов. варшавської губ. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. приколотне великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ст. приколотне півд. 
залізниці. У 1930 р. під арештом бєлгород-
ського ОДТв ДпУ. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію на користь поль-
щі (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
СРСР та прокурора СРСР від 14 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлений волі в концтаборі на  
10 років. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

ГРесь дмитро максимович народився 
1905 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, соціальне походження 
невідоме, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Дергачі Харківського р-ну Харківської 
обл. Диспетчер 2-го відділення служби руху 
[ст. Лозова півд. залізниці]. заарештований 
3 листопада 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
шпигунської організації (статті 541 п. «а», 549 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 14 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
25 липня 1956 р.

ГРесь іван Глібович народився 1898 р. 
у с. біле Куп’янського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. біле Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. вороши-
лова. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
на Урал, із заслання втік. заарештований 
15 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 лютого 1960 р.

ГРеЧаний Роман карïович народився 
1879 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Новоселівка 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нове життя». У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 25 жовтня 1937 р. за к.-р. 

агітацію серед колгоспників (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 1 лютого 1994 р.

ГРеЧаний (Гречаниченко) Федір мой-
сейович народився 1908 р. у с. Андріївка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав і працював трактористом радгоспу № 16 
Каучукпромгоспу великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав, виселений за 
межі сільради. У 1932 р. під арештом органів 
ДпУ. заарештований 1 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував на Дальбуді в Ма-
гаданській обл. На 1959 р. працював шофером 
Хандизької дорожньої контори в Якутії. Реа-
білітований 26 червня 1989 р.

ГРеЧаник борис йосифович народився 
1904 р. у м. Острог Острозького пов. волин-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт., у 1931—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник завідувача 
відділу постачання Харківського телефонно-
телеграфного заводу. заарештований 22 груд-
ня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410 КК УРСР), справу закрито 
слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
29 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРеЧаниЧенко мойсей стеïанович 
народився 1878 р. на хут. Дяків вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював пічником радгоспу № 16 Каучукпром-
госпу великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. У 1930 р. під арештом органів ДпУ. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав, виселений за межі сільради як  
класово чужий куркульський елемент. заареш-
тований 14 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР), 7 березня 1939 р. вели-
кобурлуцьким Рв НКвС справу направлено 
Харківському облпрокурору на припинення 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), з-під варти звільне-
ний. прокуратурою Харківської обл. 2 грудня 
1939 р. справу повернено на дослідування. 
Рішення у справі відсутнє. помер 1947 р. 
постановою великобурлуцького Рв МДб від 
10 вересня 1951 р. справу здано до архіву 
УМДб Харківської обл.

ГРеЧаниЧенко Федір мойсейович, 
див. ГÐЕЧАНИЙ (Гðåчàíèчåíêî) Фåä³ð Ìîй-
ñåйîâèч.
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ГРеЧанюк антон якович народився 
1893 р. у с. Глиняна Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1927—1937 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер заводу 
№ 183. заарештований 25 серпня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 547, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
22 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 1 березня 1939 р.

ГРеЧихін Пилиï юхимович народився 
1913 р. у с. покровка воронезької губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Світло 
шахтаря». заарештований 27 жовтня 1937 р. як 
керівник сектантської групи «трясунів» та за 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 27 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у буртабі на ст. Ізвєсткова Амурської 
залізниці. Реабілітований 24 березня 1989 р.

ГРеЧко василь касянович народився 
1899 р. у с. Гонтарівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 57. заарештований 27 лютого 1938 р. як 
член антирад. української військової націона-
лістичної терористичної організації (статті 542, 
547 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 січня 1958 р.

ГРеЧко денис Захарович народився 
1903 р. у с. велика Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Комишуваха петрівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «більшовик». заарешто-
ваний 18 квітня 1938 р. за ст. 5413 КК УРСР 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 21 квітня 1938 р. (статті 542, 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

ГРеЧко микола архиïович народився 
1897 р. у с. жихар Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у с. жихар Харківського 
р-ну Харківської обл. Комірник депо ім. Кі-
рова ст. Основа півд. залізниці. заарештова-
ний 27 квітня 1938 р. за терор над комуніста-
ми під час Громадянської війни та к.-р. агіта-
цію (статті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР), а 25 січня 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд. Справу закрито прокуратурою півд. 

залізниці 26 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

ГРеЧко микола якович народився 
1901 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, письмен., позапарт. Старший агент 
з випуску вантажів ХЕТзу. заарештований 
31 травня 1938 р. за шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
15 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГРеЧко трохим сидорович народився 
1886 р. на хут. Кочерезький павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, письмен., позапарт. проживав на 
хут. Новоплатонівка борівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Коцюбинсько-
го. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
3 вересня 1937 р. за агітацію, спрямовану на 
дискредитацію колгоспів (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 19 жовтня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Томасинтабі та Унжен-
ському вТТ. Реабілітований 8 червня 1989 р.

ГРеШель (Гришель) Герта Фрідріхівна 
народилася 1898 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Німка, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживала у Харкові. прибиральниця 
магазину № 1 Головмолока. заарештована 
29 жовтня 1937 р. як дружина засудженого 
резидента німецької розвідки (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 30 червня 1989 р.

ГРЖеГоРЖевський Ромóальд адоль-
фович народився 1893 р. у с. Ступник Лі-
тинського пов. подільської губ. поляк, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Рогань Харківського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер Роганської паперової фабрики. 
У 1932 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
16 квітня 1938 р. за шпигунство (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 25 вересня 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 листопада 1961 р.

ГРибан (Гребан) іван максимович наро-
дився 1903 р. у с. пулин житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Масютівка Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
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заарештований 17 грудня 1937 р. за шпигун-
сько-розвідувальну роботу (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 грудня 1962 р.

ГРибань кóзьма максимович народився 
1895 р. у с. пулино-Гута житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Лиман 
перший Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 10-річчя жовтня. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 17 грудня 1937 р. за шпигун-
ську роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 липня 1989 р.

ГРибинюк лідія іванівна народилася 
1905 р. і проживала в Харкові. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 22 лютого 1938 р. 
за терористичні настрої та антирад. вислов-
лювання (статті 548, 5410 ч. 1, КК УРСР) 
і Харківським облсудом 15 травня 1939 р. 
виправдана за недоведеності складу злочину.

ГРибов михайло семенович народився 
1906 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. заступник начальника від-
ділку ст. Куп’янськ північно-Донецької за-
лізниці. заарештований 21 грудня 1937 р. 
як член диверсійної шкідницької організації 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. від 31 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 22 січня 1938 р. у [м. Сталіне Ста-
лінської обл.]. Реабілітований 8 травня 1959 р.

ГРибУн самóїл лейбович народився 
1892 р. у кол. велика Сидимуха Херсонської 
губ. єврей, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник промар-
тілі «Швейторг». заарештований 21 вересня 
1937 р. за шпигунську роботу та антирад. 
агітацію (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 23 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 21 серпня 1989 р.

ГРива Ганна Гаврилівна народилася 
1900 р. і проживала у Харкові. Росіянка, з ро-

бітників, освіта початкова, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 26 жовтня 1937 р. 
як дружина зрадника батьківщини (ст. 541 
п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 березня 1938 р. по-
збавлена волі у вТТ на 8 років. Термін пока-
рання відбувала в Актюбінському відділенні 
Картабу. Реабілітована 30 листопада 1962 р.

ГРива іван васильович народився 1896 р. 
у с. Олтар Новгород-Сіверського пов. Черні-
гівської губ. Українець, із селян, освіта непо-
вна середня, у 1918—1921 рр. член РКп(б), 
у 1928—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник авіаційних майстерень 
аероклубу. заарештований 20 жовтня 1937 р. 
за участь у військовій фашистській змові 
(статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
7 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 січня 1961 р.

ГРива станіслав матвійович народився 
1889 р. у с. палуш віленської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник меблевої бази Харпром-
торгу. заарештований 17 травня 1938 р. за 
шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

ГРивнев іван іванович народився 
1875 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
заводу «Серп і молот». заарештований 12 бе-
резня 1938 р. як член антирад. есерівської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

ГРив’юк володимир Федорович народив-
ся 1890 р. у с. Шумейки Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. полтава полтавської обл. Диспетчер дез-
промстанції ст. полтава-Київська півд. залізни-
ці. заарештований 9 липня 1938 р. як член к.-р. 
диверсійної організації та за шпигунську діяль-
ність (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 грудня 1958 р.

ГРиГоловиЧ людвіг Улянович наро-
дився 1897 р. у с. Маткунци Курляндської 
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губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Кегичівка Кегичівсько-
го р-ну Харківської обл. Технік по боротьбі 
з шкідниками колгоспу «Дружна праця». за-
арештований 3 березня 1938 р. за антирад. 
пропаганду, шкідництво та шпигунство (стат-
ті 546, 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 лис-
топада 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 квітня 1989 р.

ГРиГоР Федір іванович народився 1905 р. 
у м. Крюків Кременчуцького пов. полтав-
ської губ. Українець, з робітників, освіта се-
редня спеціальна, член вКп(б) з 1927 р. про-
живав у Харкові. Ревізор безпеки руху поїздів 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
30 січня 1938 р. як член к.-р. шкідницької 
організації (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
27 серпня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією особистого майна. Розстріляний 27 серп-
ня 1938 р. Реабілітований 25 березня 1958 р.

ГРиГоРащенко Гнат Павлович наро-
дився 1886 р. у с. Гнилиця вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у ве-
ликобурлуцькому р-ні Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Шевченка. заарештований 5 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 548, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 березня 1989 р.

ГРиГоРевиЧ василь євгенович наро-
дився 1883 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із священнослужителів, освіта середня, 
позапарт. Швейцар 9-ї радлікарні. заарешто-
ваний 25 березня 1938 р. як член церковної 
фашистської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

ГРиГоРевиЧ микола євгенович наро-
дився 1880 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із священнослужителів, освіта середня, поза-
парт. безпарафіяльний священик. заарешто-
ваний 17 березня 1938 р. як член церковної 
фашистської організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

ГРиГоРенко арсентій Григорович наро-
дився 1899 р. на хут. буряківка Куп’янського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. за-
горуйківка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. заарештований 21 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію, вихваляння троць-
кістів та терористичні наміри (статті 5410 ч. 1, 
548 через ст. 17 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

ГРиГоРенко іван васильович народив-
ся 1912 р. у с. Новодмитрівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Ново-
дмитрівка Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу ім. петровського. 
заарештований 5 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 9 червня 1989 р.

ГРиГоРенко мойсей якович народився 
1897 р. на хут. Гетьманівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
цукрозаводу. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію, вихваляння царського ладу та троцькістів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 25 вересня 1959 р.

ГРиГоР’єв денис андрійович народився 
1892 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. протопо-
півка петрівського р-ну Харківської обл. вете-
ринарний санітар колгоспу «Червоний парти-
зан». заарештований 11 лютого 1938 р. як член 
к.-р. організації та за антирад. настрої (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

ГРиГоР’єв іван андрійович народився 
1886 р. у с. зам’ятіно зарайського пов. Рязан-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер, за-
відувач відділу Електропрому. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 28 листопада 1989 р.
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ГРиГоР’єв максим Григорович народив-
ся 1876 р. у с. буличово юхновського пов. 
Смоленської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Есхар 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1932 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 20 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (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.

ГРиГоР’єв мефодій дмитрович наро-
дився 1893 р. у с. Новодмитрівка [Костянтино-
градського пов. полтавської губ.] Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1933 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник Тепломережобуду. заареш тований 
27 жовтня 1937 р. за добровільну службу 
в армії Махна та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 29 листопада 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

ГРиГоР’єв микола огійович народився 
1899 р. у с. Топільня Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. Краснокутськ 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «жовтневий орач». в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ГРиГоР’єв микола Федорович наро-
дився 1900 р. у с. Топільня Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мирне 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «вперед». У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. На 1956 р. проживав у сел. Ола Мага-
данської обл. Реабілітований 11 квітня 1959 р.

ГРиГоР’єва Поліна мóсіївна народила-
ся 1881 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнка, із селян, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. пенсіонерка. заарештована 
15 березня 1938 р. як член антирад. білогвар-
дійської організації та за шпигунство на ко-
ристь польщі (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
14 червня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляна у Харкові, дата виконання виро-
ку невідома. Реабілітована 7 березня 1958 р.

ГРиГоРов андрій тимофійович народився 
1886 р. у с. Дальні піски бєлгородського пов. 
Курської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ст. Харків-пас. півд. залізниці. заареш-
тований 15 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізни-
ці 11 червня 1938 р. засуджений на 4 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Термін покарання відбував у білбалт-
табі. після звільнення з-під варти повернувся 
до Харкова. Реабілітований 3 лютого 1959 р.

ГРиГоРов артем макарович народився 
1896 р. на хут. Григорів Яр Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Хом’яківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Кислівського сінопункту. У 1930 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 2 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 травня 1989 р.

ГРиГоРов василь іванович народився 
1899 р. у с. Тимківка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кислівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник бурякорадгоспу. заарештований 
5 травня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 травня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 травня 1963 р.

ГРиГоРов василь максимович народив-
ся 1895 р. на хут. Федоренків Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. за-
оскілля Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Колійний обхідник гілки Куп’янського цук-
розаводу. У 1931 р. майно конфісковане, по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, вихваляння 
царського ладу та перекручення сталінської 
конституції (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
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особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 8 червня 1989 р.

ГРиГоРов володимир михайлович наро-
дився 1911 р. у с. Долбіно Курської губ. Росі-
янин, із селян, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у Харкові. Контролер відділу 
техконтролю заводу «Трансзв’язок». заареш-
тований 5 лютого 1938 р. за к.-р. шкідницьку 
діяльність (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 10 червня 1938 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбував у волготабі в м. Ри-
бінськ Ярославської обл. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду СРСР від 10 січня 
1939 р. вирок лінсуду скасовано, справу за-
крито. звільнений з-під варти 3 лютого 1939 р.

ГРиГоРов Георгій оïанасович народився 
1898 р. на хут. Кондрашівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. завідувач 
складу ст. Куп’янськ-вузл. північно-Доне-
цької залізниці. заарештований 20 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 15 вересня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у Надеждинському р-ні Свердловської 
обл. помер 4 лютого 1957 р. у м. Куп’янськ. 
Реабілітований 27 березня 1989 р.

ГРиГоРов єгор іванович народився 
1890 р. на хут. Тищенківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Конюх 
Куп’янського цукрозаводу. У 1930 р. розкур-
кулений. У 1933 р. (ст. 5410 КК УСРР) по-
збавлений волі на 6 років. заарештований 
8 травня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 травня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 травня 1963 р.

ГРиГоРов іван макарович народився 
1899 р. на хут. Тищенківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Хом’я-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник [Кислівського сінопункту]. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1933 р. під слідством 
Куп’янського райвідділку ХОв ДпУ за к.-р. 
діяльність. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 

Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 10 квітня 1989 р.

ГРиГоРов іван максимович народив-
ся 1893 р. у с. Федоренківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. пожеж-
ник МТС. У 1930 р. розкуркулений. заареш-
тований 11 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

ГРиГоРов кирило дмитрович народився 
1903 р. на хут. притиківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщане 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник радгоспу «піщане». У 1931 р. висла-
ний до Уральської обл. У 1933 р. із заслання 
втік. заарештований 2 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 27 червня 1989 р.

ГРиГоРов кирило максимович народив-
ся 1898 р. на хут. Федоренківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник житлокоопу. заарештований 
6 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 25 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у південтабі. Ре-
абілітований 4 червня 1965 р.

ГРиГоРов микола іванович народився 
1899 р. на хут. Кондрашівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Федо-
ренкове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник птахорадгоспу. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 8 квітня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

ГРиГоРов микола трохимович народив-
ся 1905 р. на хут. пономарівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. піща-
не Куп’янського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу «піщане». У 1929 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
2 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
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УНКвС по Харківській обл. від 15 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амурзалізнич-
табі в м. Хабаровськ Хабаровського краю. 
Реабілітований 25 вересня 1959 р.

ГРиГоРов михайло кóзьмич народився 
1901 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт. Інженер 
заводу ім. Шевченка. заарештований 25 серп-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність, шкід-
ницьку роботу та к.-р. агітацію (статті 546, 547, 
5411 КК УРСР), справу закрито слідчастиною 
УНКвС по Харківській обл. 29 травня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРиГоРов Петро Григорович народився 
1914 р. на хут. пономарівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня спеціальна, позапарт., 
член вЛКСМ. проживав у с. Новомикола-
ївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Учитель початкової школи. заарештований 
4 листопада 1938 р. як член к.-р. української 
націоналістичної організації (статті 542, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), Шевченківським Рв 
НКвС 24 березня 1939 р. справу направлено 
облпрокурору на припинення (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти і заве-
денням на п. Г. Григорова справи-формуляра 
для його активної розробки. Справу закри-
то прокуратурою Харківської обл. 2 грудня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРиГоРов терентій дмитрович народив-
ся 1888 р. у с. Кондратівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Куп’янського пивного заводу. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 5 серпня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 травня 1989 р.

ГРиГоРовиЧ-виШневська ядвіга 
стеïанівна народилась 1901 р. у м. Лодзь Ло-
дзинського пов. петроковської губ. полька, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Радистка Харківського телеграфу. 
заарештована 16 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляна 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 8 серпня 1989 р.

ГРиГоРовиЧ дмитро олександрович 
народився 1899 р. у с. Горобіївка Сквирського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
виконувач обов’язків начальника рибного 
управління Харківського облземуправління. 
заарештований 5 листопада 1937 р. як член ан-
тирад. терористичної організації правих (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 квітня 1957 р.

ГРиГоРовиЧ Федора василівна наро-
дилася 1907 р. у с. Олександрівка Катеринос-
лавської губ. Українка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештованою не була, під 
підпискою про невиїзд з 18 квітня 1938 р. як 
дружина засудженого члена антирад. теро-
ристичної організації правих (статті 548, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
в Темтабі. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 21 лютого 1948 р. судимість 
знято. Реабілітована 26 червня 1956 р.

ГРиГоРосУлла наталія михайлівна на-
родилася 1906 р. і проживала у Харкові. Гре-
чанка, з дворян, освіта неповна середня, по-
запарт. Співробітниця школи вдосконалення 
командно-технічного складу охорони НКШС. 
заарештована 19 грудня 1937 р. як член шпи-
гунської антирад. організації та за прихову-
вання соціального походження (статті 546, 5410 
ч. 1, 180 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 20 березня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 1 груд-
ня 1945 р. строк покарання знижено до фак-
тично відбутого. Реабілітована 20 січня 1957 р.

ГРиГоРЧУк олександр Порфирович на-
родився 1913 р. у с. Грицівка подільської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Михайлівка Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний маяк». У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 6 травня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 16 жовтня 1938 р. (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Харківським облсудом 4 травня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засудже-
ний на 1 рік позбавлення волі з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

ГРиГоРян арсен Григорович народився 
1885 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, із селян, 
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письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чистильник взуття на Комунальному ринку. 
заарештований 28 грудня 1937 р. за спе-
куляцію товарами ширвжитку і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 5 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
11 червня 1957 р.

ГРиГоРянц акоï караïетович наро-
дився 1881 р. у м. баядзюк, персія. вірмен, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Швець артілі ім. Крупської. 
заарештований 16 лютого 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної вірменської організа-
ції (статті 546, 5411 КК УРСР), УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 травня 1938 р. спра-
ву направлено прокурору на припинення за 
ст. 197 ч. 2 КпК УРСР, звільнений з-під вар-
ти 2 червня 1938 р. Рішення у справі відсутнє.

ГРиГоРянц арманс мартиросович на-
родився 1900 р. у с. Саврай, персія. вірмен, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник Харківського міськ-
харчоторгу. заарештований 19 лютого 1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

ГРидін василь михайлович народився 
1901 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із купців, освіта 
початкова, у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник Харківської обл-
споживспілки. заарештований 25 листопада 
1937 р. як член к.-р. терористичної повстан-
ської організації (статті 542, 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. (стат-
ті 542, 548, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Хабаровському краї. 
Реабілітований 15 лютого 1957 р.

ГРидін Павло Пилиïович народився 
1901 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Старовірівка 
Друга Старовірівського р-ну Харківської обл. 
Голова колгоспу «Червоний степ». заарешто-
ваний 27 липня 1938 р. як член антирад. 
організації (статті 547, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 13 лютого 1939 р. за відсутності доказів.

ГРиЖбек леонтій іванович народився 
1893 р. у м. заремби Островського пов. Лом-

жинської губ. поляк, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Катерино-Ми-
кільське великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. без певних занять. заарештований 21 січ-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд 11 березня 1939 р., справу за-
крито великобурлуцьким Рв НКвС 2 квітня 
1939 р. з анулюванням підписки про невиїзд.

ГРиЗодУб олександр артемович наро-
дився 1883 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. У 1904-1917 рр. член 
партії есерів. проживав у Харкові. Комір-
ник інвалідної артілі Харківської трикотажної 
фаб рики. заарештований 24 квітня 1938 р. 
як член к.-р. диверсійної терористичної ор-
ганізації (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харко-
ві. Ре абілітований 7 вересня 1956 р.

ГРиневиЧ станіслав іванович наро-
дився 1900 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тернова 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. паризької комуни. У 1933 р. під 
слідством Антонінського Рв ДпУ за підозрою 
у шпигунстві. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 вересня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

ГРиненко микола михайлович наро-
дився 1903 р. у с. Семенів Яр богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Се-
менів Яр богодухівського р-ну Харківської 
обл. Кочегар депо ст. Люботин. заарештова-
ний 10 жовтня 1937 р. за приховування со-
ціального стану, вороже ставлення до заходів 
партії і уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у волготабі в м. Рибінськ Ярославської обл. 
Реабілітований 21 червня 1989 р.

ГРинЧенко андрій якович народився 
1908 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. Дергачі Дергачівсько-
го р-ну Харківської обл. Голова Дергачівської 
сільради. заарештований 4 лютого 1938 р. за 



535Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 жовтня 1938 р. за недостат-
ності матеріалів для передачі справи до суду, 
звільнений з-під варти 17 жовтня 1938 р.

ГРинЧенко василь іванович народився 
1891 р. у с. Ніколаєвка Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Індубуду при Харківському верстатобу-
дівному заводі. У 1927 р. позбавлений вибор-
чих прав. У 1933 р. розкуркулений. заареш- 
тований 23 жовтня 1937 р. за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 68 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Самартабі в сел. Крас-
на Глинка Молотовського р-ну Куйбишев-
ської обл. Реабілітований 22 червня 1989 р.

ГРинЧенко іван андрійович народився 
1883 р., місце народження, національність 
і партійність невідомі, із селян, освіта почат-
кова. проживав у Харкові. без певних занять. 
заарештований 24 березня 1938 р. як член 
антирад. есерівської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), рішенням УДб 
ХОУ НКвС від 16 травня 1938 р. направле-
ний на судмедекспертизу при психіатричній 
академії, а 28 серпня 1938 р. справу передано 
військовому прокурору на припинення за ста-
ном здоров’я підслідного зі звільненням його 
з-під варти і лікуванням на загальних умовах.

ГРинЧенко михайло іванович наро-
дився 1911 р. у м. Костянтиноград Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Студент 1-го Харків-
ського медичного інституту. заарештований 
28 червня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної української націоналістичної органі-
зації (статті 548, 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 червня 1939 р. з направленням підслідного 
до психіатричної лікарні як хворого на ши-
зофренію. На 1990 р. проживав у м. полтава. 
Реабілітований 22 березня 1991 р.

ГРинЧенко олександр маркович на-
родився 1904 р. у с. Довгеньке Київської губ. 
Українець, з робітників, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Доцент с.-г. інсти-
туту. заарештований 4 червня 1938 р. за анти-
рад. настрої та вихваляння фашизму (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГРинь Георгій стеïанович народився 
1904 р. у с. поташня Уманського пов. Київ-

ської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. На-
уковий співробітник лабораторії хімії грунтів 
при вУХСГІ. заарештований 22 липня 1938 р. 
як член антирад. терористичної української 
націоналістичної організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 25 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГРинь іван Петрович, див. ГÐ²НЬ (Гðèíü) 
²âàí Ïåòðîâèч.

ГРинько-ГРиненко дмитро дмитрович,  
народився 1904 р. у с. Чернявщина павло-
градського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, у 1928—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
механічного цеху Харківського велосипедного 
заводу. заарештований 15 жовтня 1937 р. як 
член антирад. терористичної організації пра-
вих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 5 грудня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 травня 1957 р.

ГРинько-ГРиненко лідія володими-
рівна народилася 1912 р. у с. Масляківка Ка-
теринославської губ. Українка із селян, освіта 
середня, позапарт. проживала у Харкові. До-
могосподарка. заарештована 15 квітня 1938 р. 
як дружина зрадника батьківщини (ст. 541 
п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент передана під глас-
ний нагляд органів НКвС за місцем прожи-
вання на 2 роки. Справа закрита УНКвС по 
Харківській обл. 11 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР). На 1994 р. проживала у Харкові.

ГРинько євдокія лаврентіївна народи-
лася 1898 р. у с. Ічня борзненського пов. Чер-
нігівської губ. Українка, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Методист з ліквідації неписьменності Харків-
ського обласного комітету міських підприємств. 
заарештована 28 жовтня 1937 р. як дружина 
зрадника батьківщини і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. 
позбавлена волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбувала в Темтабі у Мордовській 
АРСР. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 8 січня 1944 р. звільнена від від-
буття покарання за станом здоров’я. звільнена 
з вТТ 25 березня 1944 р. На 1958 р. проживала 
в с. Мала Дівиця Малодівицького р-ну Чер-
нігівської обл. Реабілітована 9 грудня 1958 р.

ГРинько іван Петрович народився 
1896 р. у с. Мала Дівиця прилуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт., у 1920 р. член партії 
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боротьбистів, у 1920—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник цеху пром-
артілі «Універсальна праця». заарештований 
4 вересня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
26 жовтня 1937 р. (статті 547, 548 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 17 вересня 1959 р.

ГРинько олександр омелянович наро-
дився 1912 р. у с. Куцо-Ганебне Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Сільгоспробітник радгоспу «Кеги-
чівка». У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 1 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 5 липня 1968 р.

ГРинько Петро кирилович народився 
1910 р. у с. Ганнопілля вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. бакше-
ївка вовчанського р-ну Харківської обл. Чор-
нороб приймального пункту цукрових буряків. 
У 1930 р. розкуркулений і висланий до північ-
ного краю. заарештований 7 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 19 жовтня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. після звільнення з-під 
варти працював чорноробом на петрівському 
цукрокомбінаті у вовчанському р-ні Харків-
ської обл. Реабілітований 29 березня 1963 р.

ГРиньов дмитро Федорович народився 
1878 р. у с. вольховець бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
віварію Українського спеціального рентгено-
радіологічного та онкологічного інституту. 
У 1922 р. позбавлений виборчих прав. У 1929 р. 
розкуркулений. заарештований [18 грудня] 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

ГРиняєв іван кирилович народився 
1899 р. у с. Олексіївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Олексіївка Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. податковий 
інспектор Олексіївського райфінвідділу. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-

дом 29 квітня 1939 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 31 травня 1995 р.

ГРисенко олександр овксентійович на-
родився 1895 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із селян, освіта незакінчена середня, 
позапарт. бухгалтер тресту «буделектро». за-
арештований 30 січня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 березня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

ГРисенко семен арсентійович народив-
ся 1887 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Касир ар-
тілі художнього розпису тканини. заарешто-
ваний 23 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію, на-
лежність до білогвардійського підпілля (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 червня 1989 р.

ГРитЧин василь васильович народився 
1915 р. у Харкові. Росіянин, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1932—
1934 рр. член вЛКСМ. Служив у [Києві]. Чер-
воноармієць окремого автобатальйону КвО. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом 45-го мех. корпусу КвО 28 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував на Дальбуді НКвС. Ухвалою 
президії верховної Ради СРСР від 30 квітня 
1954 р. судимість знято. з 1958 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1958 р.

ГРитЧин данило ілліч народився 
1896 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Меловий 
Яр балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Уперед». Розкуркулений. заареш-
тований 3 березня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 16 вересня 1960 р.

ГРиц віталій оïанасович народився 
1911 р. у с. Макари щучинського пов. Лом-
жинської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. водій 
МТС. заарештований 13 серпня 1937 р. за 
шпигунство на користь польщі та к.-р. агіта-
цію (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 



537Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 23 вересня 1938 р. (ст. 5410 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбував у Онегтабі. Реабілітований 
25 травня 1995 р.

ГРицаєнко іван іванович народився 
1911 р. у с. Грушине зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Маслівка Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Тракторист Лихачівської 
МТС. заарештований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбував в Амур-
табі у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаров-
ського краю. Реабілітований 28 грудня 1962 р.

ГРицаєнко Федір Григорович наро-
дився 1906 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., кандидат у члени вКп(б). заступник 
голови завкому Тсоавіахіму заводу № 183. 
заарештований 17 листопада 1937 р. за участь 
у військовій змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито Ов НКвС ХвО 
11 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРицай андрій хомич народився 1901 р. 
у с. Судилків заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Калюжине Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 14-річчя жовтня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 28 грудня 1937 р. 
як політично неблагонадійний спецпереселе-
нець, за к.-р. агітацію та шпигунство (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 березня 1960 р.

ГРицай єгор кирилович народився 
1885 р. у с. Кияни богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Кияни богоду-
хівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Молотова. заарештований 27 березня 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 16 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 18 липня 1958 р.

ГРицай іван хомич народився 1904 р. 
у м. Судилків заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Надеждине Сах-

новщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «воля». У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 14 лютого 1938 р. як 
член к.-р. повстанської диверсійної організа-
ції та за антирад. агітацію (статті 542, 549, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
19 квітня 1939 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину.

ГРицан микита дмитрович народився 
1894 р. у с. Крутьки Гадяцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. бугаївка Савинського 
р-ну Харківської обл. Рахівник колгоспу «Чер-
воний партизан». заарештований 31 березня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної повстанської організації та за антирад. 
агітацію (статті 542, 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 квітня 1938 р. (статті 542, 548 через 
ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1956 р.

ГРиценко Георгій іванович народився 
1905 р. у с. Млинки зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, у 1926—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач відділу шкіл та науки 
Харківського міського комітету Кп(б)У. за-
арештований 4 листопада 1937 р. як член ан-
тирад. терористичної організації правих (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1957 р.

ГРиценко дмитро дмитрович наро-
дився 1893 р. на хут. Дисківка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник Куп’янської райради. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 9 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

ГРиценко іван омелянович народив-
ся 1906 р. у с. панютине павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Дніпропетровськ Дніпропетровської обл. 
Художник редакції газети «зоря». заарешто-
ваний 22 лютого 1938 р. як член антирад. 
троцькістської організації, за завданням якої 
вербував нових членів (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
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СРСР від 4 серпня 1938 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбував на Колимі. звільнений з-під 
варти 16 вересня 1946 р., працював у системі 
постачання Дальбуду МвС СРСР. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 23 черв-
ня 1951 р. висланий на поселення в район 
Колими на Далекій півночі під нагляд органів 
МДб. Ухвалою транспортної колегії верховно-
го Суду СРСР від 14 квітня 1954 р. звільнений 
від заслання. Реабілітований 28 лютого 1959 р.

ГРиценко олексій Гаврилович наро-
дився 1910 р. у с. великі Хутори вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нижній 
бурлук великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Чоботар промартілі. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 1 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 24 квітня 1964 р.

ГРиценко омелян сидорович на-
родився 1906 р. у с. піщане Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав і працював 
сільгосп робітником у радгоспі ім. Червоної 
армії Куп’янського р-ну Харківської обл. за-
арештований за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР), дата арешту невідома. Харківським 
облсудом 1 жовтня 1938 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 22 липня 1994 р.

ГРиценко оïанас Федорович народив-
ся 1897 р. на хут. березівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у с. березівка Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний шлях». заарештований 26 лютого 
1938 р. як член антирад. української націона-
лістичної організації (статті 542, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 541 п. «а», 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 23 травня 1958 р.

ГРиценко Павло омелянович народив-
ся 1916 р. у с. Огульці валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Харківського ліжкового заводу ім. Чубаря. за-
арештований 5 листопада 1937 р. за те, що 
з диверсійною метою підпалив малярний цех 
заводу (ст. 549 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 3 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 

Термін покарання відбував у Локчимтабі в Ко-
мі АРСР. Реабілітований 23 березня 1989 р.

ГРиценко тимофій ілліч народився 
1892 р. на хут. березівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. березівка Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний шлях». заарештований 26 люто-
го 1938 р. як член антирад. української на-
ціоналістичної організації (статті 542, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1958 р.

ГРиценко Федір андрійович народився 
1895 р. у с. біле Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. біле Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. вороши-
лова. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
15 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 лютого 1960 р.

ГРиценюк матвій Федорович народив-
ся 1880 р. у с. Серняве Люблінської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на ст. Тополі північно-Донецької 
залізниці. Обхідник колії ст. Тополі. заареш-
тований 22 листопада 1937 р. за шпигунську 
роботу, к.-р. агітацію, відвідування польського 
консульства (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
27 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 січня 1938 р. у [м. Сталіне Ста-
лінської обл.]. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

ГРицик матвій семенович народився 
1901 р. у с. Садки залещицького пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1920—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у с. Гути богодухівського р-ну Харківської 
обл. Інженер-лісовод Гутянського лісництва. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. за службу 
в УГА та антирад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 23 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 29 лис-
топада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
28 жовтня 1958 р.

ГРицина михайло максимович наро-
дився 1900 р. у м. Дрогобич Дрогобицького 
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пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, з робітників, освіта 
середня, позапарт., у 1922—1924 рр. член ком-
партії Чехословаччини, у 1926—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Механік гідро-
технічної лабораторії тресту «Союзводобуд». 
заарештований 8 серпня 1937 р. за розвіду-
вальну роботу (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 грудня 1957 р.

ГРицина олена давидівна народилася 
1900 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянка, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживала у Хар-
кові. Рахівник Харківського канатного заводу 
ім. петровського. заарештована 4 листопа-
да 1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. вислана до Казахстану 
на 5 років. заарештована 3 листопада 1939 р. 
УНКвС по Актюбінській обл. і Актюбінським 
облсудом 29 листопада 1939 р. (ст. 5810 КК 
РРФСР) засуджена на 2 роки позбавлення волі 
у вТТ. Справу закрито верховним Судом Ка-
захської РСР 20 грудня 1939 р. за недоведеності 
складу злочину. Реабілітована 4 січня 1957 р.

ГРицУк дмитро данилович народився 
1896 р. у м. Уральськ Уральської обл. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт., у 1930—
1937 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник навчального відділення 
військової господарської академії РСЧА, ма-
йор. заарештований 26 грудня 1937 р. за участь 
у військової фашистської змові (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 28 серпня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 28 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1957 р.

ГРиць іван стеïанович народився 
1907 р. у с. Цисувка волковиського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Конюх житлового управ-
ління міськради. заарештований 26 березня 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 20 січня 1939 р. (ст. 5 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГРицьків (Грицьков) василь дмитро-
вич народився 1899 р. у с. Чорніїв провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-

запарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Робітник ХТз. заареш-
тований 31 жовтня 1937 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
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 28 листопада 1989 р.

ГРицюта Платон калістратович наро-
дився 1897 р. у с. Колоденка Рівненського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. за-
кутнівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Директор школи. заарештований 10 лютого 
1938 р. за к.-р. націоналістичну діяльність 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 22 серпня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину. звільнений 
з-під варти 28 серпня 1939 р.

ГРиЧковський Франц Павлович на-
родився 1898 р. у с. боголюбівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Ко-
ханівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
16 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
Німеччини та за антидержавну і к.-р. ді-
яльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

ГРиШай михайло харитонович народив-
ся 1906 р. у с. Куцо-Ганебне Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Куцо-Ганебне Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник колгоспу ім. Горького. 
заарештований 13 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у м. Свободний Хабаровського 
краю та м. Сальяни Азербайджанської РСР. 
У 1942—1945 рр. працював на будівництві заліз-
ниці Сталінград — Саратов. На 1992 р. прожи-
вав у с. Лебедівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

ГРиШай свирид Григорович народився 
1892 р. у с. Сокілка (с. Гришпан) Кобеляцько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. На 1930 р. про-
живав у с. Куцо-Ганебне Сахновщинського 
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р-ну. Член колгоспу. Ухвалою особливої на-
ради при колегії ДпУ УСРР від 8 травня 
1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Темтабі, 11 червня 1933 р. з-під варти звіль-
нений. На 1937 р. проживав у с. Новоолек-
сандрівка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Робітник Сахновщинського сінопункту. 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. помер 
28 липня 1938 р. у місці ув’язнення. Реабілі-
тований 20 жовтня і 16 червня 1989 р.

ГРиШай харитон Григорович народився 
1884 р. у с. Сокілка Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Гайдари 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член  
колгоспу ім. Горького. заарештований 2 жовт-
ня 1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Справу повернено на дослідування, 
постановою Сахновщинського Рв НКвС від 
15 березня 1939 р. з-під варти звільнений, 
справу направлено Харківському облпроку-
рору на припинення. Справу закрито поміч-
ником Харківського облпрокурора 4 жовтня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРиШаУ (Гришев) авгóст альбертович 
народився 1892 р. у с. Горщик житомирсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сень-
кове Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

ГРиШаУ евальд іванович народився 
1899 р. у с. пулин житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Дворічна Дворічанського 
р-ну Харківської обл. Робітник на будівництві 
школи. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 2 січня 1938 р. за шпигунські зв’язки 
з німецьким консульством у Києві та к.-р. 
фашистську агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 

№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 вересня 1989 р.

ГРиШель Герта Фрідріхівна, див. ГÐЕ-
ШЕЛЬ (Гðèшåлü) Гåðòà Фð³äð³õ³âíà.

ГРиШинський Федір іванович наро-
дився 1895 р. у міст. балаклія зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, з торгов-
ців, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у сел. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. Десятник на будівництві 
балаклійського районного клубу та дитячих 
ясел. заарештований 5 листопада 1937 р. як 
член української націоналістичної організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 6 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 19 листопада 1957 р.

ГРиШкевиЧ адам тихонович народив-
ся 1898 р. у с. боровики пружанського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
3-го загону охорони НКШС ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 20 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і [комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
18 грудня 1937 р.] винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 листопада 1964 р.

ГРиШко антон дмитрович народився 
1898 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ковалівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нова праця». У 1929 р. під слід-
ством органів ДпУ. заарештований 22 жовтня 
1937 р. за к.-р. погляди та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 20 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 27 січня 1961 р.

ГРиШко іван дмитрович народив-
ся 1894 р. у м. Яготин пирятинського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Рахівник транспортної артілі «більшовик». 
У 1932 р. майно конфісковане. заарештова-
ний 20 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за антирад. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 547, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 1 квітня 1996 р.

ГРиШко матвій іванович народив-
ся 1896 р. у с. журавлі валківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. журавлі 
валківського р-ну Харківської обл. Сторож 
ст. Люботин півд. залізниці. У 1930 р. розкур-
кулений, висланий за межі України. заареш-
тований 5 березня 1938 р. як член антирад. 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

ГРищенко лаврентій демидович на-
родився 1882 р. у с. Мурафа богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. Гути 
богодухівського р-ну Харківської обл. Учи-
тель школи. заарештований 9 лютого 1938 р. 
за антирад. настрої, у минулому організатор 
петлюрівських загонів (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 16 серпня 1957 р.

ГРищенко Павло якович народився 
1879 р. у с. Мала перещепина Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Мала перещепина Новосанжарсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 26 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 4 квітня 1938 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 20 жовтня 1993 р.

ГРищенко Пелагія Федорівна, див. 
ЦÓЙ Ю Шàí (Гðèщåíêî) Ïåлàг³ÿ Фåäîð³âíà.

ГРищенко сергій Петрович народився 
1903 р. на хут. Сподобівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Спо-
добівка Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Ударна праця». 
У 1931 р. майно конфісковане. заарештова-
ний 2 грудня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

ГРищенко трохим іванович народився 
1886 р. на хут. пан-Іванівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Та-
вільжанка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Чорнороб Дворічанської райкоопспіл-
ки. У 1932 р. розкуркулений. заарештований 
21 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію, участь в ан-

тирад. угрупованні (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 лютого 1962 р.

ГРищенко Федір Федорович народився 
1886 р. у с. вири Сумського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. пісочин Харківського 
р-ну Харківської обл. Лікпом 5-го диспансе-
ру. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
5 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 9 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 22 квітня 
1939 р. зі звільненням з-під варти.

ГРищенко Феоктист хомич народився 
1884 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у сел. Краснокутськ 
Краснокутського р-ну Харківської обл. бух-
галтер Краснокутського цегельного заводу. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. за антирад. 
настрої та к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 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 4 листопада 1960 р.

ГРібеР Гóстав християнович народився 
1876 р. у с. Чоло пружанського пов. Гроднен-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у кол. ім. Р. Люксембург 
Сахновщинській р-н Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Р. Люксембург. заарештований 
6 травня 1938 р. за к.-р. діяльність, участь 
у німецькій к.-р. націоналістичній організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

ГРімкен альфред юрійович народився 
1895 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Начальник товарної контори 
ст. Харків-балашівка півд. залізниці. заареш-
тований 24 грудня 1937 р. як член к.-р. націо-
налістичної латвійської диверсійної шпигун-
ської організації (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 21 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1959 р.

ГРімм Гельмóт Федорович народився 
1891 р. у с. вальк Естляндської губ. Німець, 
із службовців, освіта вища, позапарт., у 1920—
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1921 рр. член РКп(б). проживав у м. бєлгород 
Курської обл. Начальник 1-ї міської санітарної 
станції. заарештований 31 серпня 1937 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР), 
для подальшого слідства направлений до Хар-
кова у розпорядження ДТв ГУДб НКвС півд. 
залізниці і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 29 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 січня 1958 р.

ГРін Ганна Григорівна народилася 1892 р. 
у м. Лодзь Лодзинського пов. петроковської 
губ. єврейка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1918—1922 рр. член бунду, у 1926—
1936 рр. член вКп(б). проживала в Харкові. 
Робітниця ткацької лабораторії Харківського 
текстильного інституту. заарештована 19 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент вислана до 
Казахстану на 5 років. На 1956 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 23 листопада 1956 р.

ГРін мейєр ісайович народився 1885 р. 
у м. зволин Радомської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт., у 1904—
1920 рр. член бунду, у 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. пенсіонер. за-
арештований 8 серпня 1937 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації (ст. 5411 КК УРСР)  
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 серпня 1957 р.

ГРінвальд володимир омелянович на-
родився 1889 р. у Києві. Німець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Слюсар-кустар. заарештований 8 червня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 22 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 14 березня 1989 р.

ГРінінГ іван якович народився 1890 р. 
і проживав у Харкові. Німець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. помічник на-
чальника відділу збуту заводу «Серп і молот». 
заарештований 10 травня 1938 р. за шпигун-
ську диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 жовтня 1938 р. (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 квітня 1989 р.

ГРінЧенко трохим миколайович на-
родився 1890 р. у с. Сметанівка єлисаветград-

ського пов. Херсонської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Керівник групи постачання заводу 
«Серп і молот». У 1929 р. розкуркулений. за-
арештований 15 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 29 червня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

ГРінЧенко яків дмитрович народився 
1886 р. у с. вільшани Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
будинку проектів. У 1930 р. розкуркулений. 
У 1931 р. в адміністративному порядку висла-
ний на Урал, через кілька місяців утік. заареш-
тований 12 квітня 1938 р. як член к.-р. бойо-
вої диверсійної повстанської організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою  
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1958 р.

ГРінШтейн бернард ілліч народився 
1905 р. у м. Могилів-подільській Могилів-
ського пов. подільської губ. єврей, з робіт-
ників, освіта початкова, у 1927—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. заступник за-
відувача управління «Міськвнутторг». заареш-
тований 9 листопада 1937 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 20 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до вМп з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 20 січня 
1938 р. у Києві. Реабілітований 13 травня 1958 р.

ГРінШтейн леоïольд адольфович на-
родився 1903 р. у варшаві. єврей, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Художник кінотеатру ім. Карла 
Маркса. заарештований 16 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Унжен-
табі на ст. Сухобезводна Горьківської заліз-
ниці, північсхідтабі в м. владивосток при-
морського краю, де й помер 27 лютого 1946 р. 
Реабілітований 26 червня 1961 р.

ГРінь (Гринь) іван Петрович народився 
1900 р. у с. зубани Хорольського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у радгоспі «Ударник» 
у Лозівському р-ні Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу. заарештований 1 листо-
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пада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Амуртабі в м. Свободний 
Хабаровського краю. після звільнення з-під 
варти перебував на спецпоселенні у воро-
незькій обл. Реабілітований 15 вересня 1962 р.

ГРіШке олександр іванович народився 
1903 р. у кол. Казанка Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Німець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Механік 19-
го будівельного тресту. заарештований 22 люто-
го 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

ГРіШман Шлейма якович народився 
1889 р. і проживав у Харкові. єврей, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. Начальник 
постачання артілі «Коопдеревообробник». 
заарештований 30 березня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 листопада 1989 р.

ГРобін Фріц карлович народився 1894 р. 
у садибі павули Фрідріхштадтського пов. Кур-
ляндської губ. Латвієць, із селян, освіта вища, 
член вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. 
Начальник фінансового факультету військо-
вої господарської академії РСЧА, інтендант 
1-го рангу. заарештований 11 грудня 1937 р. за 
участь у військової фашистської змові та к.-р. 
націоналістичній латиській організації (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 20 жовтня  
1938 р. засуджений до розстрілу з конфіска-
цією особистого майна і позбавленням військо-
вого звання. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 серпня 1956 р.

ГРобов онóфрій Федорович народився 
1906 р. у с. Ницаха Охтирського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. педашка Друга заче-
пилівського р-ну Харківської обл. Тракторист 
зачепилівської МТС. У 1934 р. під слідством 
ХОУ НКвС за участь у теракті. заарештований 
14 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

ГРобовий андрій Захарович народив-
ся 1901 р. у с. Минівка полтавського пов. 

полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. завіду-
вач їдальні райспоживспілки. заарештований 
5 квітня 1938 р. за антирад. настрої, агітацію 
під час колективізації та терористичний акт 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 11 травня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

ГРобовий омелян костянтинович наро-
дився 1867 р. у с. Геніївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Геніївка зміївського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 10 лютого 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
зміївським Рв НКвС 5 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГРобовий тимофій Петрович народив-
ся 1880 р. у с. велика писарівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Робітник млина «Червона зірка». 
заареш тований 4 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
обл судом 28 січня 1938 р. засуджений на 6 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 12 травня 1992 р.

ГРобовий тихін Пантелеймонович на-
родився 1892 р. у с. Геніївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Геніївка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
вантажного бюро ст. Основа півд. залізни-
ці. У 1931 р. розкуркулений. У 1932 р. за-
суджений за невиконання хлібозаготівлі на 
3 роки позбавлення волі з пораженням прав. 
заарештований 5 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 жовт-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

ГРобовий яків антонович народився 
1877 р. у с. Олексіївка Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Олексіївка Хотинсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник Кияницького 
цукрозаводу. У 1923 р. під судом як член к.-р. 
угруповання. У 1934 р. виключений з колгоспу 
як куркуль. заарештований 10 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 1 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 жовтня 1990 р.

ГРодський сидір (ісидор) микитович 
народився 1877 р. у с. борсуки Кременецького 
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пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член компартії польщі 
з 1919 р., член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор Харківської взуттєвої фабрики № 2. 
заарештований 6 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 6 лютого 1959 р.

ГРоЖан марія адамівна народилася 
1883 р. у с. Луги Седлецької губ. полька, із се-
лян, неписьмен., позапарт. проживала у Харко-
ві. без певних занять. заарештована 30 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
28 листопада 1937 р. (статті 159, 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 1 грудня 1937 р.

ГРоЗдь яків Пилиïович народився 
1883 р. у с. Рідкодуб валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., член 
вКп(б) з 1924 р. проживав у на хут. Гозове 
валківського р-ну Харківської обл. заві дувач 
ящикового цеху Харківського тресту «Голов-
хліб». заарештований 28 вересня 1937 р. як 
член антирад. української націоналістичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у м. Ма-
гадан Колимського окр. Далекосхідного краю. 
Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

ГРома володимир іосафатович народився 
1890 р. у с. Черничин Люблінської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Інженер ХЕМзу і ХТГз. за-
арештований 12 серпня 1937 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 1956 р.

ГРома лідія миколаївна народилася 
1894 р. і проживала в Харкові. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. До-
могосподарка. заарештована 11 листопада 
1937 р. за наказом НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р., справу закрито УДб ХОУ 
НКвС у березні 1938 р.

ГРомицький антон іванович наро-
дився 1886 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бугаїв-
ка Савинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний лан». заарештований 

15 березня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
націоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1956 р.

ГРомицький стеïан іванович наро-
дився 1876 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бугаївка 
Савинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Робітник». заарештований 19 квітня 
1938 р. як член к.-р. української націона-
лістичної організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 трав-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 червня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 21 березня 1989 р.

ГРомов кóзьма іванович народився 
1879 р. у с. Угра Калузької губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник заводу № 135. за-
арештований 15 квітня 1938 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГРомов стеïан Петрович народився 
1903 р. у с. павлівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. єлизаветівка 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Чубаря. У 1929 р. за невиконання 
держзабов’язань засуджений на 3 міс. приму-
сових робіт. У 1931 р. розкуркулений. заареш-
тований 5 жовтня 1937 р. за шкідництво та 
антирад. агітацію (статті 547, 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 
28 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 4 травня 1989 р.

ГРомов-ПономаРенко віталій ле-
онідович народився 1905 р. у с. Хмелова Кур-
ської губ. Українець, з дворян, освіта вища, 
член вКп(б) з 1926 р. проживав у Харкові. 
завідувач бюро оперативного планування за-
воду № 193. заарештований 8 жовтня 1938 р. 
за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР, справу закрито 
Харківським міськвідділом НКвС 21 грудня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 29 січня 1959 р.

ГРоневський костянтин іванович на-
родився 1892 р. у м. вільно віленського пов. 
віленської губ. поляк, з дворян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 



545Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

у Харкові. [Робітник] польського клубу. за-
арештований 27 вересня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
22 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

ГРосбеРГ віктор сергійович народився 
1901 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня спеціальна, позапарт. 
бухгалтер Харківського машинобудівного ін-
ституту. У 1920 р. під арештом за службу в бі-
лій армії. заарештований 4 жовтня 1937 р. за 
шпигунську роботу (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 12 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

ГРосбеРГ наталія іванівна народилася 
1902 р. у м. Феодосія Феодосійського пов. 
Таврійської губ. Росіянка, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживала у Харкові. 
Секретар-друкарка Харківського обласного 
будинку колгоспника. заарештована 4 жовтня 
1937 р. як агент німецької розвідки (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 31 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРосс вальдемар (володимир) євгенович 
народився 1910 р. у с. Тавежня Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Тавежня Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Секретар школи. заарештований 
21 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

ГРосс Грета карлівна народилася 1915 р. 
у м. Кельн Королівства пруссія. Німкеня, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла у Харкові. Робітниця кондитерської фабри-
ки «жовтень». заарештована 30 липня 1938 р. 
за шпигунство на користь Німеччини (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
21 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 

ГРосс євген Фрідріхович народився 
1887 р. у с. Альнасове Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 14 лю-
того 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-

ківській обл. 23 березня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

ГРосс катерина олександрівна народи-
лася 1910 р. у м. бахмут бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українка, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Старший контролер ощадної каси 
№ 3295. заарештована 2 листопада 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент передана від гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживання 
на 2 роки. Реабілітована 26 жовтня 1989 р.

ГРосс микола Прокоïович народився 
1897 р. у м. Августове Сувалкської губ. біло-
рус, з міщан, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Начальник боєзабезпечення 
164-го полку НКвС. заарештований 16 верес-
ня 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГРосс отто карлович народився 1920 р. 
у м. Кельн, веймарська республіка. Німець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. без певних занять. заарешто-
ваний 20 липня 1938 р. вДТв ГУДб НКвС 
ст. Київ південно-західної залізниці як агент 
німецьких розвідувальних органів (ст. 546 КК 
УРСР) і трійкою при Київському облуправлін-
ні НКвС 30 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 жовтня 1938 р. 
у Києві. Реабілітований 15 вересня 1989 р. 

ГРоссман вальдемар Петрович народив-
ся 1909 р. на буросівській копальні у Катери-
нославській губ. Німець, з робітників, освіта се-
редня, позапарт., у 1924—1931 рр. член вЛКСМ, 
з 1931 р. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у Харкові. Інспектор Харківського обласного 
відділення Укрпостачу Тсоавіахіму. заарешто-
ваний 21 вересня 1937 р. як учасник військово-
фашистського змови (статті 541 п. «б», 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 13 липня 1957 р.

ГРоссман-єГУПова Ганна миколаїв-
на народилася 1909 р. у м. бежиця брянського 
пов. Орловської губ. Росіянка, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживала у Харкові. 
Економіст-плановик Харківської облконтори 
«Головконсерви». заарештована 4 листопада 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
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(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 квітня 1838 р. 
як соціально небезпечний елемент позбавле-
на права проживання в 15 населених пунктах 
на 5 років. На 1996 р. проживала у Харкові. 
Реабілітована 15 квітня 1958 р.

ГРоховський (Граховський) станіслав  
йосифович народився 1893 р. у м. Ломжа 
Ломжинської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1917 і 1918 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Чоботар фаб-
рики «прогрес». заарештований 17 березня 
1938 р. як член антирад. націоналістичної ор-
ганізації (статті 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 жовт-
ня 1939 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував в Івдельтабі, де 
й помер 13 жовтня 1943 р. Реабілітований 
2 березня 1979 р.

ГРоховський (Граховський) Чеслав 
вікторович народився 1886 р. у м. Тулішков 
Конінського пов. Каліської губ. поляк, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Сторож плодоовочевого 
комбінату. заарештований 20 січня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ГРохольська марія антонівна народи-
лася 1904 р. у с. Сестринівка бердичівського 
пов. Київської губ. полька, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. загризо-
ве Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «більшовик». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселена з прикордонної 
смуги. заарештована 24 жовтня 1937 р. як дру-
жина засудженого та за ворожі настрої (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 5 березня 1997 р.

ГРохольська оïанасія стеïанівна на-
родилася 1904 р. на хут. Сестринівка [бер-
дичівського пов.] Київської губ. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживала 
у с. загризове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселена з прикордонної 
смуги. заарештована 30 жовтня 1937 р. як 
дружина засудженого ворога народу та за 
ворожі настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 23 березня 1989 р.

ГРохольський йосиф варфоломійо-
вич народився 1907 р. у с. Сестринівка берди-
чівського пов. Київської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
гризове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «більшовик». У [1935 р.] в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 4 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

ГРохольський Роман варфоломійович 
народився 1901 р. у с. Сестринівка бердичів-
ського пов. Київської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. загри-
зове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «більшовик». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 3 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 24 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

ГРохоЧинський станіслав карлович 
народився 1899 р. у м. Лодзь Лодзинського 
пов. петроковської губ. поляк, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт., у минулому член 
вКп(б). Служив у Харківській обл., помічник 
начальника курсів удосконалення командного 
складу зенітної артилерії військової частини 
68 ХвО, полковник. заарештований 4 верес-
ня 1938 р. як член пОв (статті 541 п. «б», 549, 
5411 КК УРСР), для подальшого слідства ета-
пований у розпорядження Ов НКвС Одесь-
кого військокругу. Справу закрито Ов НКвС 
Одеського військо кругу 17 квітня 1940 р. 
(ст. 204 п. «б» КпК РРФСР).

ГРУба іван андрійович народився 1902 р. 
у м. валки валківського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Службовець 
книжкової фабрики ім. петровського. за-
арештований 11 березня 1938 р. як член анти-
рад. української військової націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 червня 1959 р.

ГРУббе берта яківна народилася 1889 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвійка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. прожива-
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ла у Харкові. Домогосподарка. заарештована 
14 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент вислана до Казах-
стану на 5 років. Реабілітована 29 січня 1960 р.

ГРУббе карл Фрідріхович народився 
1887 р. у м. Тальсен Тальсенського пов. Кур-
ляндської губ. Німець, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник ХЕТзу. заарештований 5 жовтня 1937 р. 
за к.-р. диверсійну шпигунську діяльність 
(статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 19 травня 1959 р.

ГРУббе Фрідріх Фрідріхович народився 
1884 р. у м. Тальсен Курлянської губ. Німець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХТГзу. заарешто-
ваний 4 грудня 1937 р. за к.-р. націоналіс-
тичну діяльність (статті 546, 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 лютого 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

ГРУбник никифор Пантелійович наро-
дився 1907 р. у с. покровське валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у вал-
ківському р-ні Харківської обл. Ремонтний 
робітник ст. Ков’яги півд. залізниці. зааре-
штований 10 вересня 1937 р. за антирад. агі-
тацію, як син розкуркуленого, що приховував 
своє соціальне походження (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 20 липня 1962 р.

ГРУбник Павло іванович народився 
1898 р. у с. покровка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. покровка Ко-
ломацького р-ну Харківської обл. Шофер Но-
воіванівського цукрозаводу. заарештований 
22 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у бамтабі 
в м. Свободний Хабаровського краю та бурза-
лізничтабі в м. Улан-Уде бурят-Монгольської 
АРСР. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

ГРУбник хома Павлович народив-
ся 1904 р. у с. Станичне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-

та початкова, позапарт., у 1930 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. Караван Ста-
ровірівського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник колгоспу «Серп і молот». заарештований 
2 липня 1938 р. як член антирад. організації 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР), справу закри-
то прокуратурою Харківської обл. 13 лютого 
1939 р. за відсутності доказів.

ГРУдЗинський михайло едóардович 
народився 1914 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українець, з дворян, освіта середня, по-
запарт., член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
приймальник готових деталей заводу № 183. 
заарештований 14 квітня 1938 р. за шпи-
гунську та диверсійну діяльність на користь 
Японії (статті 546, 547, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) за 
статтями 547, 549 КК УРСР; звільнений з-під 
варти 26 серпня 1939 р. у зв’язку із закрит-
тям справи військовою прокуратурою ХвО 
23 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) за 
ст. 546 ч. 1 КК УРСР.

ГРУдинський мирон дмитрович наро-
дився 1871 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. 
Мінської губ. білорус, з торговців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Економіст ДЕС 
№ 3 Харенерго. заарештований 24 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 23 грудня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 13 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГРУдова євгенія Прокоïівна народила-
ся 1897 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. До-
могосподарка. заарештована 11 січня 1938 р. 
як дружина зрадника батьківщини і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 26 бе-
резня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Реабілітована 29 грудня 1956 р. 

ГРУдьєв Федір єрмолайович народив-
ся 1888 р. у с. Нікольське бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник заводу № 193. заарештований 
15 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
11 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГРУдько Петро абрамович народився 
1898 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Агент з постачання Харківського тракторо-
ремонтного заводу. заарештований 26 вересня 
1937 р. як член к.-р. терористичного угрупо-
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вання, к.-р. агітацію та виготовлення вогне-
пальної зброї (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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.

ГРУЗденко андрій якович народився 
1887 р. у с. Охрімівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Охрімівка вов-
чанського р-ну Харківської обл. Робітник вов-
чанського лісництва. Ухвалою собливої наради 
при колегії ДпУ УСРР від 20 серпня 1931 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) висланий до північно-
го краю на 3 роки. заарештований 5 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 вересня і 29 березня 1989 р.

ГРУЗдін карл якович народився 1896 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта вища, у 1925—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер-тех-
нолог Харківського верстатобудівного заводу. 
заарештований 4 грудня 1937 р. як член к.-р. 
шкідницької організації та за шпигунську ді-
яльність (статті 546, 547 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 листопада 1957 р.

ГРУнеРт данило Германович народився 
1894 р. у с. Михайлівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Антонівка Кеги-
чівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний прапор». У 1935 р. адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. як 
прибічник фашистської Німеччини та за анти-
державну і к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 січня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у м. Котлас Архан-
гельської обл. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГРУнський Родіон Пилиïович наро-
дився 1896 р. у с. Дубові Гряди Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1928 р. за 
зрив посівної кампанії засуджений на 1 міс. 
примусових робіт. заарештований 14 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію та терористичні на-

міри (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 жовтня 1937 р. 
у полтаві. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

ГРУШевський Франц адамович на-
родився 1901 р. у с. Ракове вінницького 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. замостя 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
навчального заводу Харківського механіко-
машинобудівного інституту. заарештований 
28 січня 1938 р. як член польської шпигун-
ської диверсійної організації (статті 544 п. «а», 
549, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 5 вересня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 вересня 1938 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 30 березня 1964 р.

ГРУШко ян варфоломійович народився 
1887 р. у м. Славута заславського пов. волин-
ської губ. Чех, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «6 ро-
ків без Леніна». заарештований 17 вересня 
1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 листопада 1957 р.

ГРУщенко андрій іванович народився 
1898 р. у с. Гракове зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Гракове Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Сільгоспробітник радгоспу НКвС 
№ 7. У 1932 р. майно конфісковане. У 1933 р. 
нарсудом Чугуївського р-ну за погрози активіс-
там села (статті 69, 70 КК УСРР) засуджений 
на 5 років вислання з пораженням у правах. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 23 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 12 травня 1961 р.

ГРУщенко василь іванович народився 
1909 р. у с. Гракове зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1935 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
4 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 14 серпня 1937 р. (статт 548 че-
рез ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 жовтня 1989 р.



549Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

ГРюнбеРГ ольга василівна народилась 
1887 р. і проживала в Харкові. Німкеня, з дво-
рян, освіта середня, позапарт. Учителька за-
лізничної СШ № 3. заарештована 21 жовтня 
1937 р. за відвідування німецького консуль-
ства та шпигунську діяльність (ст. 546 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 29 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляна 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітована 29 квітня 1958 р.

ГРюнбеРГ Фрідріх вільгельмович на-
родився 1893 р. у Санкт-петербурзі. Німець, 
з міщан, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у м. Севастополь Кримської АРСР. 
викладач Севастопольського училища зеніт-
ної артилерії. заарештований 14 серпня 1938 р. 
за к.-р. висловлювання (ст. 5810 КК РРФСР), 
під час слідства обвинувачення перекваліфі-
ковано на ст. 19317 п. «а» КК РРФСР, спра-
ву закрито військовою прокуратурою ХвО 
21 червня 1939 р. (ст. 204 ч. 2 КК РРФСР).

ГРяЗнов володимир Петрович народив-
ся 1885 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ак-
тор театру російської драми та керівник дра-
матичного гуртка клубу ім. Сталіна. заареш-
тований 12 лютого 1938 р. як колишній есер 
та за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
10 березня1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГРяниця василь андрійович народився 
1903 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Липці Ли-
пецького р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний плугатар». заарештований 
23 грудня 1937 р. за антирад. агітацію у вагоні 
поїзда (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 28 лютого 1938 р. (ст. 5410 КК 
УРСР) засуджений на 3 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Термін 
покарання відбував в Ухтпечтабі. Розстріля-
ний 11 березня 1938 р. у с. Нова Ухтарка Комі 
АРСР за ухвалою трійки при УНКвС по Ар-
хангельській обл. від 5 січня 1938 р. (ст. 82 КК 
РРФСР). Реабілітований 24 лютого 1994 р.

ГРянник (Гряник) олександр васильович 
народився 1905 р. на хут. [Сірий] Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Сі-
риківка (Сірий) Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 10 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію та вихваляння царсько-
го ладу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

ГУба митрофан іванович народився 
1879 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1930—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
1 червня 1938 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної правотроцькістської організації (стат-
ті 543, 5411, 5413 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 17 листопада 
1939 р. як соціально небезпечний елемент 
висланий до Казахстану на 3 роки. На за-
сланні перебував у м. Степняк Акмолінської 
обл., у 1940—1954 рр. працював у тресті «Каз-
золото». На 1956 р. проживав у м. полтава. 
Реабілітований 31 серпня 1956 р.

ГУба Федір васильович народився 1886 р. 
у с. барвінкове Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. барвінкове барвін-
ківського р-ну Харківської обл. завгосп бар-
вінківського райвиконкому. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 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. Реабілітований 26 червня 1989 р.

ГУбанов микита якович народився 
1883 р. у с. Тернова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Майстер заводу 
«Серп і молот». заарештований 17 грудня 
1937 р. за шкідницьку та шпигунську діяль-
ність (статті 546, 547 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 січня 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 14 серпня 1989 р.

ГУбанов михайло микитович народив-
ся 1902 р. у с. введенка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ХТз. У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. під 
слідством Чугуївського Рв ДпУ за антирад. 
агітацію. заарештований 2 серпня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 10 квітня 1989 р.

ГУбанов олексій миколайович наро-
дився 1895 р. на хут. Гостреньке вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Го-
стреньке вільхуватського р-ну Харківської 
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обл. Член колгоспу «вільна праця». У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 4 серпня 
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 20 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

ГУбаРенко андрій юхимович народив-
ся 1902 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт, до 1937 р. член вКп(б). 
Служив у м. Чернігів Чернігівської обл. по-
літрук полкової школи 20-го стріл. полку. за-
арештований 15 серпня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 541, 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито 106-ю військовою прокурату-
рою 4 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

ГУбаРенко олексій Пантелеймонович 
народився 1903 р. у с. бригадирівка Кобиляць-
кого пов. полтавської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, у 1929—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Лозова Лозівського-
ну Харківської обл. Старший майстер вагон-
ного депо ст. Лозова півд. залізниці. заареш-
тований 19 вересня1937 р. за шкідництво на 
залізничному транспорті (ст. 549 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 20 жовтня 1938р. 
(статті 547, 5411 КК УРСР) засуджений на 
18 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду СРСР від 27 березня 
1939 р. вирок лінсуду скасовано, справу по-
вернено на дослідування. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то транспортною прокуратурою півд. залізни-
ці 28 квітня 1941 р.(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГУбаРенко Павло стеïанович народив-
ся 1906 р. у с. Семенів Яр богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Семенів 
Яр богодухівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник ст. Люботин-Сорт. півд. залізниці. за-
арештований 20 січня 1938 р. як син куркуля, 
який обманним шляхом влаштувався на робо-
ту на транспорт, та за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Люботин півд. залізниці 11 грудня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГУбенко василь Феодосійович народив-
ся 1893 р. у с. Наталине Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Рахівник Красноградського 
районного лісництва. заарештований 4 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 

і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 січня 1958 р.

ГУбенко микола дмитрович народився 
1885 р. у с. Кочеток зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у смт Есхар Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ремонт-
ного цеху. заарештований 11 березня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГУбенко надія михайлівна народилася 
1896 р. у с. Рожни Суразького пов. Чернігів-
ської губ. Українка, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт. проживала у Харкові. Медсестра 
клініки Харківського медичного інституту. за-
арештована 4 жовтня 1937 р. як дружина члена 
к.-р. української націоналістичної організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Сибтабі. звільнена з-під варти 17 вересня 
1943 р. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 20 січня 1951 р. судимість знято. На 
1956 р. проживала в м. Ростов-на-Дону Рос-
товської обл. Реабілітована 27 грудня 1956 р.

ГУбенко Феодосій васильович народив-
ся 1879(67) р. у с. Наталине Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник Красноградського заво-
ду вогнетривів. У 1925 р. позбавлений виборчих 
прав. У 1927 р. розкуркулений. Ухвалою особ-
ливої наради при колегії ОДпУ від 16 серпня 
1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Соловецькому таборі. заарештований 3 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

ГУбеРт авгóст людвікович народився 
1900 р. у с. Цвітянка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. бологівка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 6 лютого 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 14 жовтня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 
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КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Архангель-
ській обл. Реабілітований 21 березня 1989 р.

ГУбеРт іван владиславович народився 
1886 р. у міст. баранівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ре-
вуче Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Українка». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 25 грудня 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну діяльність, вихваляння 
польщі та Німеччини (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 жовтня 1959 р.

ГУбинов наóм васильович народився 
1889 р. у с. Токарі Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач гру-
пи Харківської райспоживспілки. заарешто-
ваний 6 березня 1938 р. як член військової 
петлюрівської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 542, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 25 квітня 1958 р.

ГУбін Гаврило миколайович народився 
1870 р. у с. Тернова зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, [із селян], неписьмен., позапарт. 
проживав у с. Тернова Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1931 р. за 
невиконання твердих завдань засуджений на 
1 рік примусових робіт. У 1932 р. розкуркуле-
ний і нарсудом Чугуївського р-ну засуджений 
на 3 роки позбавлення волі, звільнений з-під 
варти достроково. заарештований 2 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 травня 1989 р.

ГУбін Гнат семенович народився 1887 р. 
у с. піщане вовчанського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. піщане Старосалтівського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу у с. велика балка. У 1931 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 25 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 2 червня 1939 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі. Термін покарання відбував 
у Харківській промисловій виправно-трудовій 
колонії. Ухвалою верховного Суду УРСР від 

11 вересня 1939 р. вирок скасовано, справу за-
крито. звільнений з-під варти 22 вересня 1939 р.

ГУбін дмитро сильвестрович народився 
1886 р. у с. Тернова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Тернова Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Санітар Харківського 
інституту невідкладної хірургії та переливання 
крові. У 1929 р. частину майна конфісковано. 
У 1931 р. висланий до північного краю на 
3 роки. заарештований 25 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. шпигунської повстанської організа-
ції (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 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 19 листопада 1957 р.

ГУбін матвій михайлович народився 
1907 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. Член колгоспу 
ім. 13-річчя РСЧА. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 16 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 листопада 1957 р.

ГУбін олексій Пилиïович народився 
1885 р. у с. Тернова зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. Тернова Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Селянин-одноосібник. У 1931 р. 
майно конфісковане. заарештований 22 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 23 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Тайгинському відділенні 
Сибтабу. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

ГУбін Павло максимович народився 
1891 р. у с. Тернова зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Тернова Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. паризької 
комуни. заарештований 20 листопада 1937 р. як 
член к.-р. повстанської організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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 січня 1958 р.

ГУбін Федір максимович народився 
1883 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Комірник транспортної контори «Головхліб». 
заарештований 1 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
29 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГУбін юхим леонтійович народився 
1895 р. у с. Тернова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Тернова Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. паризької 
комуни. заарештований 21 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. шпигунської диверсійної організа-
ції (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 20 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Кар-
табі та Норильтабі. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 14 листопада 1942 р. 
справу закрито зі звільненням з-під варти.

ГУбкін іван іванович народився 1883 р. 
у м. бєлгород бєлгородського пов. Курської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник заво-
ду № 183. заарештований 14 квітня 1938 р. за 
антирад. шпигунську діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР), помер 20 листопада 1938 р. у лікар-
ні Харківської в’язниці № 5. Справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 3 грудня 1938 . через смерть 
підслідного. Реабілітований 8 серпня 1997 р.

ГУблеР яків самійлович народився 
1894 р. у м. Рогачев Рогачевського пов. Мо-
гильовської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт., у 1917—1937 рр. член 
вКп(б). проживав в Ананіївському буряко-
радгоспі Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Начальник політвідділу бурякорадгоспу. 
заарештований 25 серпня 1937 р. як член к.-р. 
шкідницької терористичної організації правих 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 7 грудня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1956 р.

ГУбський іван оïанасович народився 
1896 р. у с. Шляхове валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт., у 1920—1922 рр. кандидат 
у члени РКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Директор 
НСШ. заарештований 24 лютого 1938 р. як член 
к.-р. організації РОвС (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

ГУбський кирило Федорович народився 
1898 р. на хут. велика Губщина валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. велика 
Губщина валківського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1931 р. розкурку-
лений. У 1933 р. під слідством ДпУ УСРР 
за к.-р. агітацію. заарештований 2 вересня 
1937 р. за к.-р. настрої та нецензурні вислови 
на адресу Сталіна (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1989 р.

ГУбський омелян кіндратович наро-
дився 1877 р. на хут. Корнієнків валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нові 
Роздори Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Калініна. заарештований 
12 лютого 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 31 березня 1989 р.

ГУбський Павло васильович народився 
1892 р. у с. Рудий байрак валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. валки 
валківського р-ну Харківської обл. Тесля-по-
денник. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 3 жовтня 1937 р. як куркуль, що втік 
з місця заслання, та за к.-р. настрої (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 26 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі 
в м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР. 
Реабілітований 20 червня 1989 р.

ГУбський Петро Павлович народився 
1891 р. у с. Мельникове валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав і працював у рад-
госпі «Комінтерн» у Нововодолазькому р-ні 
Харківської обл. У 1930 р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав, виселений за межі 
села. заарештований 2 жовтня 1937 р. як роз-
куркулений, за втечу з місця заслання та ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у південтабі. Реабілітований 8 вересня 1961 р.

ГУбський семен миколайович наро-
дився 1889 р. на хут. Шилів валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. валки 
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валківського р-ну Харківської обл. Робітник 
продбудкоопу. У 1924 р. позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою 
судової трійки при колегії ДпУ УСРР від 
17 березня 1930 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
У 1934 р. звільнений з-під варти достроково. 
заарештований 6 вересня 1937 р. як розкур-
кулений, за втечу із заслання та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 17 ве-
ресня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 5 грудня і 26 липня 1989 р.

ГУГіс ернст анцевич народився 1899 р. 
у валкському пов. Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у сел. Чапаєве Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Старший зоотехнік бурякорадгоспу 
ім. Чапаєва. заарештований 2 квітня 1938 р. 
як член к.-р. військової організації РОвС та 
за шкідництво у тваринництві (статті 547, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 вересня 1959 р.

ГУдГал борис іванович народився 1903 р. 
у м. Кринчин поневезького пов. Ковенської 
губ. Литовець, із селян, освіта вища, член 
вКп(б) з 1925 р. проживав у Харкові. заступ-
ник начальника цеху М-3 ХЕМзу. заарештова-
ний 4 червня 1938 р. як член латвійської к.-р. 
повстанської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 жовтня 1939 р. як член антирад. 
шпигунсько-диверсійної повстанської органі-
зації позбавлений волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбував в Онегтабі. звільнений 
з-під варти 1 липня 1946 р., у жовтні 1947 р. 
повернувся до Харкова. У 1948—1953 рр. пра-
цював інженером на цукрозаводі ім. Газети 
«правда» в Охтирському р-ні Сумської обл. 
помер 21 грудня 1953 р. на ст. Кириківка 
Сумської обл. Реабілітований 21 травня 1957 р.

ГУдец юліóс юліóсович народився 
1893 р. у будапешті. Угорець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Лаборант Куп’янської фельдшерсько-
акушерської школи. заарештований 30 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 травня 1958 р.

ГУдЗенко Григорій Павлович народився 
1881 р. у с. Коломак валківського пов. Харків-

ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Коломак Коломаць-
кого р-ну Харківської обл. продавець пивного 
кіоску. заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. помер 8 березня 1939 р. у Харків-
ській в’язниці № 5. Справу закрито Коломаць-
ким Рв НКвС у березні 1939 р. через смерть 
підслідного. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

ГУдилін антон никифорович народився 
1879 р. у Харкові. Росіянин, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у сел. південний Харківського р-ну 
Харківської обл. пенсіонер. заарештований 
8 січня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
4 квітня 1938 р. засуджений до 6 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
5 років. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

ГУдима василь миколайович народив-
ся 1898 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. завіду-
вач відділу постачання капітального будівни-
цтва заводу «Світло шахтаря». заарештований 
21 квітня 1938 р. як член білогвардійської 
організації, що ставила за мету повалення рад. 
влади шляхом збройного повстання (статті 542, 
5411 КК УРСР), справу закрито Харківським 
міськвідділом НКвС 18 червня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУдима дмитро назарович народився 
1879 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з кустарів, освіта вища, позапарт. юрискон-
сульт ХвРз і ХпРз. заарештований 30 верес-
ня 1937 р. за розвідувальну роботу за завдан-
ням польського консульства та вихваляння 
фашизму (статті 541 п. «а», 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 грудня 1937 р. ([наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.]) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

ГУдименко Зінаїда Романівна народи-
лася 1909 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянка, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт. проживала в Харкові. Економіст 
міськплану. заарештована 27 грудня 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент 
передана під гласний нагляд органів НКвС за 
місцем проживання на 2 роки. звільнена з-під 
варти 27 квітня 1938 р. На 1992 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

ГУдименко Роман юхимович народив-
ся 1888 р. у слоб. Томаровка бєлгородського 
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пов. Курської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, у 1919—1938 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник емальового 
заводу на ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. за-
арештований 2 жовтня 1938 р. як член антирад. 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР), справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
27 лютого 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГУдиРя іван іванович народився 1891 р. 
у м. золочів Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Охоронець фаб-
рики «жовтень». заарештований 28 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 червня 1958 р.

ГУдовиЧ Павло антонович народився  
1876 р. у м. Мінськ Мінської губ. білорус, 
з міщан, письмен., позапарт. проживав 
у м. Ромни Чернігівської обл. Сторож пере-
їзду ст. Ромни півд. залізниці. заарештований 
17 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію, вихваляння 
життя у польщі, зв’язки з антирад. елементом 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 26 травня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Кар-
табі, де й помер 26 травня [10 липня] 1943 р. 
Реабілітований 7 березня 1958 р.

ГУдько антон якович народився 1885 р. 
у с. Матвіївка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Матвіївка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу ім. ворошилова. У 1929 р. розкур-
кулений; у тому ж році майно повернено. за-
арештований 9 грудня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 9 груд-
ня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Ірбейському р-ні Красноярського 
краю. Реабілітований 5 грудня 1989 р.

ГУєцький ізраїль йонович народився 
1903 р. у м. Літин Літинського пов. поділь-
ської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у м. валки валківсько-
го р-ну Харківської обл. Старший агроном 
валківської МТС. заарештований 9 червня 
1938 р. як член антирад. терористичної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
28 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГУЖвинський кирило кіндратович на-
родився 1882 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у с. Дергачі Дергачівського р-ну Хар-
ківської обл. Інвалід-пенсіонер. заарештований 
19 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію і шкідницьке 
ставлення до роботи (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 11 червня 1938 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін пока-
рання відбував у волготабі. помер 1943 р. у міс-
ці ув’язнення. Реабілітований 15 березня 1958 р.

ГУЗе антон авгóстович народився 1897 р. 
у с. Солодирі житомирського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. піски Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «правда». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 16 груд-
ня 1937 р. за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 28 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 вересня 1989 р.

ГУЗеватий Григорій васильович наро-
дився 1897 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. завідувач залізничної школи № 62. 
заарештований 10 лютого 1938 р. за антирад. 
настрої, участь у к.-р. української націона-
лістичної повстанської організації (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 серпня 1960 р.

ГУЗеватий Федір харитонович народився 
1867 р. у с. Сінне богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Сінне богодухівського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1921 р. землю і ліс конфісковано. У 1923 р. 
Харківським губревтрибуналом за невиконан-
ня продподатку засуджений на 3 роки позбав-
лення волі умовно. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
5 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 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 14 березня 1989 р.

ГУЗенко Гаврило іванович народився 
1888 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
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Начальник відділу збуту ХТз. заарештований 
14 вересня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 541 п. «а», 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 24 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 червня 1960 р.

ГУЗенко давид Пимонович народився 
1897 р. у с. Сушки житомирського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Маринопіль барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Рахівник кол-
госпу ім. 3-го Інтернаціоналу. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі в концтаборі на 10 років. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 21 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Івдельтабі. Реабілітований 25 червня 1960 р.

ГУЗенко кóзьма олексійович народився 
1891 р. у с. Сушки житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Маргаритівка барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Маргаритівка». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 20 січня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

ГУЗенко ольга львівна народилася 
1898 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітебської 
губ. Росіянка, із службовців, освіта неповна се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. завіду-
юча клубом жіночої ради ХТз. заарештована 
16 жовтня 1937 р. як дружина ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 1 бе-
резня 1938 р. за відсутністю складу злочину.

ГУЗенко оïанас максимович народився 
1887 р. у с. Терновка бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Терновка Сажнов-
ського р-ну Курської обл. Робітник ст. бєлго-
род півд. залізниці. заарештований 27 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР) і ухвалою трійки при УНКвС по Кур-
ській обл. від 12 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі. Ухвалою особливої 

наради при НКвС СРСР від 1 квітня 1944 р. 
рішення трійки скасовано, справу закрито.

ГУЗенко Петро дем’янович народився 
1888 р. у м. валки валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. валки вал-
ківського р-ну Харківської обл. плановик 
валківського відділення Хаторгу. У 1920 р. під 
арештом органів ЧК як колишній білогварді-
єць. заарештований 24 березня 1938 р. як член 
антирад. української націоналістичної по-
встанської організації (статті 549, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

ГУЗенко Федір стеïанович народився 
1903 р. у с. Мар’їне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Мар’їне Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«по шляху Леніна». заарештований 2 листопа-
да 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
26 лютого 1938 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

ГУЗик Фрідріх іванович народився 1882 р. 
у с. валки житомирського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Новомиколаївка Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Чубаря. заарештований 31 грудня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

ГУЗкевиЧ (Гóскевич) антон антонович 
народився 1886 р. у м. Кельці Келецької губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. виконавець відділу 
обладнання Харківського відділення Електро-
прому. заарештований 3 червня 1938 р. за к.-р. 
націоналістичну шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

ГУЗовський іван михайлович наро-
дився 1903 р. у с. Скоморохи бучацького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1930—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. продавець магазину Хаторгу. 
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заарештований 14 лютого 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. як 
соціально небезпечний елемент позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Івдельтабі. Реабілітований 29 квітня 1989 р.

ГУЗовський Франц аïоллінарійович 
народився 1907 р. у с. Ялишів Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лозова Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Калініна. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 липня 1967 р.

ГУЗь віра василівна народилася 1906 р. 
у с. Терни Лебединського пов. Харківської губ. 
Українка, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. проживала в Харкові. Контролер Хар-
ківського обласного управління ощадних кас. 
заарештована 16 лютого 1938 р. як дружина 
члена антирад. організації і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділенні 
Картабу. На 1950 р. проживала в м. Суми 
Сумської обл. Реабілітована 15 квітня 1989 р. 

ГУЗь іван йосиïович народився 1899 р. 
у Гродненській губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1927—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
Харківського приміського райфінвідділу. за-
арештований 22 листопада 1937 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 20 січня 1938 р. (стат-
ті 547, 548 5411 КК УРСР) засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 20 січня 1938 р. у Києві. Реабілітований 
29 жовтня 1991 р.

ГУЗь михайло матвійович народився 
1884 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер Хар-
ківського облвнуторгу. заарештований 8 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

ГУЗь овксентій оïанасович народився 
1888 р. у с. просяне валківського пов. Хар-

ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. просяне Нововодо-
лазького р-ну Харківської обл. Чорнороб бази 
№ 2 Харнархарчу. У 1931 р. майно конфіско-
ване. У 1932 р. висланий на 5 років. У 1936 р. 
звільнений достроково. заарештований 6 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 16 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
21 червня 1989 р.

ГУЗюк Пилиï Федорович народився 
1900 р. у с. пониква бродівський пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
член вЛКСМ з 1927 р. проживав у Харкові. 
Аспірант УКІж. заарештований 28 грудня 
1937 р. як агент польської розвідки (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито Ов НКвС ХвО 
16 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГУйда іван євстафійович народився 
1875 р. у слоб. Новотроїцька Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Сторож заводу «Трансзв’язок». заареш-
тований 13 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 квітня 1957 р.

ГУк омелян данилович народився 1896 р. 
у м. Градизьк Кременчуцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
у 1917 і 1918 рр. член УпСР, у 1918—1920 рр. 
член партії боротьбистів, у 1920—1922 рр. 
член УКп, у 1922—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Лікар-психіатр поліклі-
ніки № 1. заарештований 6 березня 1938 р. 
як член військової петлюрівської організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 24 січня 1958 р.

ГУк семен матвійович народився 1884 р. 
у с. Каплунівка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у радгоспі «Уля-
нівський» Охтирського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 20 грудня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 листопада 1972 р.
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ГУк стеïан юхимович народився 1907 р. 
у с. вінницькі Івани богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лю-
ботин Харківського р-ну Харківської обл. 
візник санітарної станції. У 1930 р. роз-
куркулений, висланий до північного краю. 
заарештований 22 вересня 1937 р. за антирад 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 Нижамуртабі. На 1956 р. проживав у м. Лю-
ботин. Реабілітований 22 березня 1957 р.

ГУлак микола трохимович народився 
1894 р. у с. перекопівка Чернігівської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. викладач Українського 
газетного технікуму. Ухвалою особливої на-
ради при ОДпУ в 1930 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
висланий до північного краю на 3 роки. піс-
ля перегляду справи звільнений з-під варти. 
заарештований 3 квітня 1938 р. як член к.-р. 
білогвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 травня 1938 р. (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

ГУлецька катерина василівна народи-
лася 1884 р. у с. Медвежна Малоархангель-
ського пов. Орловської губ. Росіянка, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 17 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 28 березня 1989 р.

ГУлецький данило семенович наро-
дився 1885 р. у с. Оленець Ошмянського пов. 
віленської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. безро-
бітний, у минулому робітник Хпз. заарешто-
ваний 21 серпня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 14 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 27 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у берикульському відді-
ленні Сибтабу. Реабілітований 3 липня 1989 р.

ГУлецький микола іванович народив-
ся 1896 р. у м. Шавлі Шавельського пов. Ко-
венської губ. Латвієць, з робітників, освіта по-

чаткова, позапарт., у 1925—1930 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник артілі інвалідів Електрометалооб’єднання. 
заарештований 30 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 січня 1960 р.

ГУлида ілля семенович народився 
1908 р. у с. Кабанівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
будівництва південмонтажбуду при Хпз. за-
арештований 6 серпня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання та за к.-р. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 20 листо-
пада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбував в Амурзалізничтабі. помер 21 серпня 
1942 р. у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаров-
ського краю. Реабілітований 16 січня 1960 р.

ГУлий аврам семенович народився 
1907 р. у с. Кобзівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кобзівка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Сільська праця». 
заарештований 2 грудня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 21 березня 1989 р.

ГУлий данило Герасимович народився 
1883 р. у м. Лохвиця Лохвицького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав і працював садівни-
ком у каучукорадгоспі № 16 великобурлуць-
кого р-ну Харківської обл. заарештований 
5 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 16 вересня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

ГУлий іван якович народився 1909 р. 
у с. Непокрите Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав і працював сільгоспробіт-
ником у радгоспі «перемога» вовчансько-
го р-ну Харківської обл. У 1929 р. частину 
майна конфісковано. У 1932 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 28 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 15 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував на ст. Ізвєсткова 
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Далекосхідного краю. після звільнення з-під 
варти проживав у с. Рубіжне вовчанського 
р-ну Харківської обл., де й помер у 1986 р. 
Реабілітований 7 червня 1989 р.

ГУлий михайло семенович народився 
1908 р. у с. Кобзівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кобзівка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний про-
мінь». У 1929 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. У 1933 р. майно конфісковане. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував в Усольтабі в пермській 
обл. Реабілітований 27 березня 1989 р.

ГУлий стеïан маркович народився 
1889 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Непокрите Старо-
салтівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Кірова. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 13 вересня 1937 р. за антирад. 
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. Термін покарання відбував у Лок-
чимтабі у Сторожевському р-ні Комі АРСР. 
Реабілітований 21 червня 1989 р.

ГУлковська агафія дмитрівна народи-
лася 1913 р. у с. Нова Миколаївка Харківської 
губ. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Робітниця 
фабрики ТЕжЕ № 2. заарештована 19 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС у березні 1938 р. звільнена з-під варти 
7 квітня 1938 р.

ГУлковський йосиф іванович наро-
дився 1905 р. у с. Тенна подільської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Інструктор штабу про-
типовітряної оборони ХТз. заарештований 
13 серпня 1937 р. за розвідувальну та антирад. 
діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та 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 18 жовтня 1957 р.

ГУльбіс ян юрович народився 1875 р. 
у Добленському пов. Курляндської губ. Латві-
єць, з торговців, письмен., позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХЕМзу. заарештова-

ний 3 грудня 1937 р. за шпигунську диверсій-
ну роботу (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 20 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 1 вересня 1989 р.

ГУльбіцький броніслав володимиро-
вич народився 1895 р. у с. Дегеєва Ошмян-
ського пов. віленської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
13 линя 1938 р. як член шпигунської диверсій-
ної групи (статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

ГУлько самóїл борисович народився 
1887 р. у с. Гайворон Сквирського пов. Київ-
ської губ. єврей, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт., у 1909—1917 рр. член єСДРп, 
у 1917—1919 рр. член бунду, у 1919—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інструк-
тор організаційного відділу Харківської обл-
швейпромспілки. заарештований 14 квітня 
1938 р. як член антирад. шпигунської бундів-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 31 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

ГУляєв євген андрійович народився 
1906 р. у с. Сабліне Херсонської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта вища, позапарт., 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. помічник 
головного інженера тресту «Кокс». заарешто-
ваний 20 вересня 1937 р. як член к.-р. органі-
зації та за шкідництво (статті 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 10 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
10 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
29 серпня 1956 р.

ГУляєв іван Григорович народився 
1903 р. у с. верхня Орілька зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. верхня Орілька 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кірова. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 6 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. На 1965 р. проживав у колгоспі 
ім. Кірова в первомайському р-ні Харківської 
обл. Реабілітований 9 липня 1965 р.
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ГУляєв кóзьма володимирович народив-
ся 1899 р. у с. верхня Орілька зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт., до 1934 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. верхня Орілька Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. 12-річчя жовтня. заарештований 6 лис-
топада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Справу закрито Харківським обл-
прокурором у спецсправах 22 березня 1940 р. 
(ст. 5 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУляков Григорій іванович народився 
1893 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, у 1917 р. член партії соціа-
лістів революціонерів, у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). Служив у с. Фроловка будьоннів-
ського р-ну Далекосхідного краю. Командир 
74-го залізничного батальйону особливого 
корпусу залізничних військ РСЧА, майор. 
заарештований 30 жовтня 1937 р. за службу 
в армії Махна, наявність рідних за кордоном, 
зв’язки з ворогами народу, як виключений 
з лав вКп(б), та за шкідництво (статті 587, 
589, 5814 КК РРФСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 20 серпня 1938 р. 
(статті 581 п. «б», 587, 588, 5811 КК РРФСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 20 серпня 1938 р. 
у м. владивосток Далекосхідного краю. Реабі-
літований 19 вересня 1957 р.

ГУлянський Григорій Захарович наро-
дився 1904 р. у с. волохів Яр зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волохів 
Яр балаклійського р-ну Харківської обл. бри-
гадир колгоспу ім. Тельмана. У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 28 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 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. Реабілітований 8 червня 1989 р.

ГУменник едóард Григорович наро-
дився 1905 р. у с. павлівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Маргари-
тополь барвінківського р-ну Харківської обл. 
Механік Гаврилівської МТС. заарештований 
9 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 березня 1965 р.

ГУменюк андрій михайлович народив-
ся 1906 р. у с. Шепетівка заславського пов. 

волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Катеринівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 30 листопада 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою комісіії НКвС 
і прокурора СРСР від 3 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 21 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 25 грудня 1965 р.

ГУменюк василь маркович народився 
1890 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. помічник механіка млина 
№ 30 об’єднання «Союзборошно». заарешто-
ваний 4 травня 1938 р. як член к.-р. організа-
ції та за антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 13 грудня 1938 р. (ст. 197 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУменюк Гнат олексійович народив-
ся 1898 р. у с. Кривин Острозького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. великі 
бучки Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. продавець лавки у колгоспі ім. Леніна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 14 грудня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

ГУменюк микола іванович народився 
1888 р. у м. Шепетівка заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. багата 
Чернещина Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Іскра комунізму». 
У 1934 р. за несплату держподатків майно 
конфісковано, позбавлений виборчих прав. 
У 1935 р. в адміністративному порядку висла-
ний за межі України. заарештований 10 лю-
того 1938 р. як член української націоналіс-
тичної антирад. організації (статті 542, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 11 квітня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 31 липня 1939 р. строк ув’язнення 
знижено до 3 років, решта вироку залишено 
без змін. Реабілітований 14 квітня 1995 р.
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ГУменюк софон назарович народився 
1884 р. у с. Струтинка Липовецького пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у м. Красноград Красно-
градського р-ну Харківської обл. пенсіонер. 
заарештований 17 квітня 1938 р. як член к.-р. 
есерівської організації та за антирад. агітацію 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 трав-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 7 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 11 жовтня 1957 р.

ГУминський данило васильович наро-
дився 1894 р. у м. Шпиків брацлавського пов. 
подільської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Рахівник 
радгоспу Куп’янського агроіндустріального 
технікуму. заарештований 4 лютого 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 червня 1989 р.

ГУмПРіхт сóхер лейзерович народився 
1879 р., місце народження невідоме. єврей, 
з буржуазії, письмен., позапарт., у минулому 
член партії анархістів. проживав у Харкові.  
Швейцар їдальні № 9 Ресторантресту. заареш-
тований 20 квітня 1938 р. як член антирад.  
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 10 квітня 1959 р.

ГУнаЗ іван тихонович народився 1907 р. 
у с. Миколаївка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Миколаївка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний клич». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 23 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у бу-
рейтабі на ст. Ізвєсткова Амурської залізниці. 
Реабілітований 21 червня 1989 р.

ГУнаЗа іван денисович народився 1904 р. 
у с. Миколаївка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Микола-
ївка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Комінтерну. заарештований 
5 серпня 1937 р. за к.-р. троцькістську фашист-
ську агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 

від 19 серпня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

ГУнко давид лаврентійович народився 
1891 р. у м. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Чорно-
роб депо «жовтень» ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 3 травня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито прокурором золочівського р-ну 
18 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГУнців Григорій дмитрович народився 
1894 р. у с. піддністряна бібрського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у минулому член вКп(б). проживав 
у Харкові. заступник завідувача поліграфічного 
складу. заарештований 29 жовтня 1937 р. за 
шпигунство на користь польщі (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
28 грудня 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

ГУнЧенко ірина сергіївна народилася 
1902 р. у с. Шопине бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в м. бєлгород 
Курської обл. Робітниця пекарні Головхлібу. 
заарештована 10 вересня 1938 р. як дружина 
члена антирад. правотроцькістської організа-
ції (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 жовтня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент передана під гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживання 
на 2 роки. Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

ГУнько валентин васильович народився 
1908 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник вій-
ськово-навчального пункту Кагановичівської 
райради Тсоавіахіму. заарештований 15 листо-
пада 1937 р. за участь у військовій фашистській 
змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
7 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 жовтня 1956 р.

ГУнько василь маркович народився 
1894 р. у с. Судилків заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. зелена Діброва Кеги-
чівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 6 лютого 1938 р. за к.-р. агіта-
цію, шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
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ківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 547, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 10 лютого 1961 р.

ГУнько Гаврило васильович народився 
1878 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мурафа Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний плуг». заарештований 7 березня 
1938 р. за антирад. настрої, участь у к.-р. 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 27 березня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 серпня 1960 р.

ГУнько Григорій Григорович народився 
1896 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта середня спеці-
альна, член вКп(б) з 1927 р. проживав у Хар-
кові. Черговий на ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 8 квітня 1938 р. як член анти-
рад. організації та за терористичну діяльність 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 14 червня 1939 р. (статті 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений до 
10 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбував 
у Норільтабі. Ухвалою військової колегії вер-
ховного Суду СРСР від 22 червня 1940 р. ви-
рок трибуналу скасовано, справу направлено 
на дослідування. Справу закрито ХОУ НКДб 
24 квітня 1941 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

ГУнько матвій кóзьмич народився 1881 р. 
у м. Хорол Хорольського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер склодрукарні 
інвалідів «залізничник». заарештований 23 бе-
резня 1938 р. за належність до к.-р. білогвар-
дійського підпілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 березня 1989 р.

ГУнько Петро карлович народився 
1900 р. у с. Глинне Лисківського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Старий Мерчик богоду-
хівського р-ну Харківської обл. Робітник Ста-
ромерчиківської меблевої фабрики. заареш-
тований 10 березня 1938 р. за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

ГУнько трохим юхимович народився 
1888 р. у с. пасіки зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. пасіки зміївського р-ну 
Харківської обл. Обліковець праці колгоспу 
ім. 13-річчя жовтня. заарештований 9 лютого 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 10 квітня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

ГУР микола михайлович народив-
ся 1883 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1919—1920 рр. член РКп(б). завідувач скла-
ду ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. як син жандарма, 
у минулому активний меншовик, за шпигун-
ство на користь Німеччини (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 березня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

ГУРа андрій Захарович народився 1876 р. 
у с. Олександрівка валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Олександрівка 
валківського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 6 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
17 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував на 
ст. великий Нєвер Амурської залізниці. Реа-
білітований 22 листопада 1989 р.

ГУРа (Гóрін) іван стеïанович народився 
1890 р. на хут. Михайлівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мосьпанове Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Коваль радгоспу 
НКвС № 7. У 1931 р. майно конфісковане. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за агітацію 
проти рад. влади та її заходів (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 16 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Амуртабі в м. Хабаровськ 
Хабаровського краю. На 1956 р. проживав 
у с. Мосьпанове Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 7 липня 1989 р.

ГУРа стеïан Платонович народився 1894 р. 
у с. Уплатне павлоградського пов. Катеринос-
лавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Лозова Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Електромеханік 
електростанції комунгоспу. У 1932 р. майно 
конфісковане. У 1933 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 10 лютого 1938 р. за анти-
рад. діяльність та участь в єврейських погромах 
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під час служби в армії петлюри (статті 5410 
ч. 1, 5413 КК УРСР), справу закрито поміч-
ником Харківського облпрокурора 2 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). заарештова-
ний залізничним відділенням міліції ст. Лозо-
ва півд. залізниці 9 березня 1942 р. за співро-
бітництво з окупаційною владою (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито транспортним від-
ділом НКвС півд. залізниці 19 травня 1942 р.

ГУРай антон людвігович народився 
1895 р. на хут. василівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. березівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Світлий шлях». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 14 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської організації 
пОв (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 серпня 1989 р.

ГУРальник ісак Шлема йосифович на-
родився 1893 р. у м. бердичів бердичівського 
пов. Київської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського відділення тресту 
«Мобрес». заарештований 10 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної сіоністської 
шпигунської організації (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 
546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 лютого 1957 р.

ГУРальський іван йосиïович наро-
дився 1881 р. у с. Сковородки Костянтино-
градського пов. полтавської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. зелений Гай Харківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник 1-го Харківського ми-
ловарного заводу. заарештований 10 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 9 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУРаРій арон ізраїльович народився 
1902 р. у м. прилуки прилуцького пов. пол-
тавської губ. єврей, з міщан, освіта вища, член 
вКп(б) з 1922 р. проживав у Харкові. Науко-
вий співробітник Оргчормету. заарештований 
3 вересня 1938 р. як член троцькістської орга-
нізації та за к.-р. діяльність (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 січня 1939 р. за антирад. зв’язки 
та антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ 

на 3 роки. Термін покарання відбував у Крас-
табі. проживав на ст. Решети Красноярсько-
го краю. Реабілітований 22 травня 1956 р.

ГУРба Павло арсентійович народився 
1892 р. у с. брисі Лохвицького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. водяне Харків-
ського р-ну Харківської обл. Експедитор зміїв-
ської артілі «Трудовий хімік». заарештований 
27 квітня 1938 р. як член антирад. боротьбист-
ської організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 20 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. постановою про-
куратури Харківської обл. від 7 жовтня 1939 р. 
справу повернено на дослідування. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
16 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГУРвиЧ абрам абель йехельович наро-
дився 1894 р. у м. Камень Лепельського пов. 
вітебської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. Служив у Харкові. Старший 
лікар 164-го полку військ НКвС, військо-
вий лікар 2-го рангу. заарештований 14 жов-
тня 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «б» КК УРСР), у листопаді 1937 р. для 
подальшого слідства направлений до Києва 
в розпорядження УДб НКвС УРСР. Комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 25 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 лютого 1938 р. у Києві. 
Реабілітований 12 серпня 1960 р.

ГУРвиЧ борис мойсейович народився 
1895 р. у м. Крюків Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. викла-
дач Українського інституту експерименталь-
ної ветеринарії, професор. заарештований 
17 грудня 1937 р. як член антирад. диверсійної 
шкідницької організації (статті 546, 547, 548, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 548, 549, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 серпня 1957 р.

ГУРевиЧ абрам михайлович народився 
1900 р. у м. зіньків зіньківського пов. полтав-
ської губ. єврей, із службовців, освіта незакін-
чена вища, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник заступника го-
лови Харківського облвиконкому. заарештова-
ний 8 серпня 1937 р. як член к.-р. терористич-
ної організації правих (статті 5411, 548, 547 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 1 жовтня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
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бистого майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1958 р.

ГУРевиЧ йосиф мендельович народив-
ся 1905 р. у м. Холопеничі борисівського 
пов. Мінської губ. єврей, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач складу Облпромспілки. заарешто-
ваний 23 травня 1938 р. як член антирад. 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУРевиЧ марк Григорович народився 
1894 р. у м. Рига Ліфляндської губ. єврей, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Головний лікар Харківського фізіо-
терапевтичного НДІ ім. бехтєрева. заарешто-
ваний 21 березня 1938 р. за антирад. сіоніст-
ську шпигунську діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 квітня 1938 р. (статті 546, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 лютого 1957 р.

ГУРевиЧ міра соломонівна народилася 
1898 р. у м. Могильов Могильовської губ. єв-
рейка, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 17 листопада 1937 р. як дружи-
на члена к.-р. організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 14 квітня 
1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Темтабі. Реабілітована 
19 травня 1989 р.

ГУРевиЧ Павло мойсейович народився 
1913 р. і проживав у Харкові. єврей, із службов-
ців, освіта незакінчена вища, позапарт. Студент 
ХЕТІ. був призваний на військову перепід-
готовку. Служив у м. Чугуїв Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Командир взводу військової 
частини 8456. заарештований 11 серпня 1938 р. 
за антирад. агітацію та анархістські погляди 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і 113-м військовим 
трибуналом 29 вересня 1938 р. (статті 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 4 ро-
ки. військовим трибуналом ХвО 11 листопада 
1938 р. термін покарання знижено до 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 30 листопада 1992 р.

ГУРевиЧ Ревека борисівна народилася 
1898 р. у м. Новгород-Сіверський Новгород-
Сіверського пов. Чернігівської губ. єврейка, 
із службовців, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. заарешто-
вана 27 вересня 1937 р. як дружина зрадника 

батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. по-
збавлена волі у вТТ на 8 років. Термін пока-
рання відбувала в Сибтабі. На 1957 р. прожива-
ла в Харкові. Реабілітована 19 березня 1957 р.

ГУРенко василь андріянович народився 
1900 р. у с. Леб’яже зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
ХІМСГу. заарештований 7 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 липня 1989 р.

ГУРенко іван Петрович народився 
1896 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. веселе Липецького 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник радгос-
пу «перемога» вовчанського р-ну Харківської 
обл. Ухвалою судової трійки при колегії ДпУ 
УСРР від 18 квітня 1930 р. (ст. 5411 КК УСРР) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
заарештований 6 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 17 березня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину. заарештований 
12 березня 1943 р. за співробітництво з фашист-
ськими окупантами. помер 30 вересня 1943 р. 
[у Харкові]. Реабілітований 29 вересня 1989 р. 

ГУРенко Петро іванович народився 
1906 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. велика Данилівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського шкіряного заводу № 7 «більшо-
вик». У 1929 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 30 жовтня 
1937 р. як розкуркулений, що втік з місця за-
слання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 березня 1989 р.

ГУР’єв єгор якович народився 1901 р. 
у с. Гур’їв Козачок Харківського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Гур’їв Козачок 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «врожай». заарештований 1 жовт-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 15 листопада 1938 р. помер 
21 лютого 1941 р. у с. Гур’їв Козачок золочів-
ського р-ну Харківської обл.
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ГУР’єв Петро семенович народився 
1889 р. у с. Осинівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Механік 
Харківського металоштампувального заводу. 
заарештований 18 березня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1938 р. (статті 542, 546, 547, 549 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 листопада 1956 р.

ГУРЖі микола Георгійович народився 
1899 р. у с. Чермалик Таганрозького окр. 
області війська Донського. Грек, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Асистент Харківського хіміко-технологічного 
інституту. заарештований 30 грудня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну розвідувальну діяль-
ність і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 28 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Справу закрито слідчасти-
ною УНКвС по Харківській обл. від 1 липня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ГУРин Григорій якович народився 
1900 р. у с. Гуринівка Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Гуринівка золочівського р-ну 
Харківської обл. Робітник МТС. заарешто-
ваний 9 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито ЕКУ УНКвС по Харківській 
обл. 24 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУРин іван тихонович народився 1890 р. 
на хут. Горюнівка Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Двірник 
школи № 15. заарештований 20 квітня 1938 р. 
як член к.-р. бойової повстанської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 2 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 28 березня 
1958 р.

ГУРін іван стеïанович, див. ГÓÐА (Гóð³í) 
²âàí Сòåïàíîâèч.

ГУРін Роман абрамович народився 
1895 р. у с. Кобижча Козелецького пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Хар-
кові. Головний інженер проекту Діпромашу. 
заарештований 26 червня 1938 р. як член вій-
ськово-повстанської антирад. партизанської 

організації (статті 548, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 5 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУРков йосиф ізраїльович народився 
1898(9) р. у м. Лубни Лубенського пов. пол-
тавської губ. єврей, з торговців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
артілі «паризька комуна». заарештований 
15 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

ГУРма арсентій Григорович народився 
1909 р. у с. підлісний Макарів Ушицького 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. Служив у м. пол-
тава полтавської обл. Курсант школи РСМ. 
заарештований 30 січня 1938 р. за антирад. 
висловлювання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом військ прикордонної 
і внутрішньої охорони УРСР по Харківській 
обл. 4 березня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 25 травня 1979 р.

ГУРов володимир олександрович наро-
дився 1877 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із службовців, освіта вища, позапарт. 
без певних занять. заарештований 17 лютого 
1938 р. за розвідувальну діяльність на користь 
іноземної розвідки (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
29 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 липня 1958 р.

ГУРовий дмитро Григорович народився 
1898 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у Харкові. Чорнороб стадіону 
товариства «зеніт». У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бамтабі 
в м. Хабаровськ Хабаровського краю. Реабілі-
тований 7 червня 1989 р.

ГУРовий дмитро тимофійович наро-
дився 1884 р. у с. веселе Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1920 рр. член 
РКп(б), у 1929—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у с. веселе Липецького р-ну Харків-
ської обл. завідувач кухні радгоспу «Липці». 
заарештований 14 лютого 1938 р. як член 
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к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 23 березня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 червня 1960 р.

ГУРський василь боніфатійович на-
родився 1897 р. у с. Озеряни Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Комунар». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 4 квітня 
1938 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 30 січня 1990 р.

ГУРський домінік Гаврилович народив-
ся 1890 р. на хут. болярка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мона-
чинівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
17 грудня 1937 р. як член польської к.-р. на-
ціоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

ГУРський йосиф Гаврилович народився 
1903 р. у с. болярка-Лісовська житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Моло-
чанівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 3-го Інтернаціоналу. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 жовтня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної групи 
поляків (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 листопада 1963 р.

ГУРський михайло якимович народив-
ся 1901 р. у м. Львів провінції Східна Галичи-
на Австро-Угорської імперії. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Серп і молот». заарешто-
ваний 14 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 28 квітня 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 5 ро-

ків. Термін покарання відбував у Локчимтабі 
в Комі АРСР. Реабілітований 4 травня 1989 р.

ГУРський Петро Гнатович народився 
1890 р. у с. Риб’є Люблінської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1921—
1922 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник АТС Нагорного р-ну м. Харкова. за-
арештований 1 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
16 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Кулойтабі та Унжтабі, де й помер 
1945 р. Реабілітований 4 березня 1958 р.

ГУРський сергій олімïійович наро-
дився 1895 р. у с. Фурманівка подільської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Нормуваль-
ник заводу «Серп і молот». заарештований 
20 січня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл, але розстріляний 10 квітня 
1938 р. у Харкові., за 14 днів до винесення 
рішення. Реабілітований 8 квітня 1961 р.

ГУРський стеïан Гаврилович народив-
ся 1888 р. у с. Лісобуда житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новомико-
лаївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ворошилова. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. настрої та поширення 
пораженських чуток (ст. 5410 КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 січня 1974 р.

ГУРтовий василь трохимович народився 
1896 р. у с. вербівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. вербівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний прапор». заарештований 28 берез-
ня 1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито прокурором 
Ізюмського р-ну 15 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУРтовий Зиновій борисович народився 
1903 р. у м. біла Церква васильківського пов. 
Київської губ. єврей, з міщан, освіта середня 
спеціальна, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Начальник бюро експлуатації за-
воду № 183. заарештований 30 травня 1938 р. 
як член правотроцькістської організації 
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(статті 547, 548, 5410 ч. 1 КК УРСР), 8 січня 
1940 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд і Харківським облсудом 17 берез-
ня 1940 р. (ст. 196 КК УРСР) засуджений на 
1 рік і 6 міс. позбавлення волі. Справу за стат-
тями 547, 5411 КК УРСР закрито Харківською 
облпрокуратурою 2 лютого 1940 р.

ГУРтовий мойсей якович народився 
1885 р. у с. буграєво [Царицинського пов. Сара-
товської губ.]. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1928—1930 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
штампувального заводу ім. Фрунзе. заарешто-
ваний 27 жовтня 1937 р. за службу в поліції, ка-
ральному загоні білої армії, участь у розстрілах 
червоноармійців та сільських активістів (стат-
ті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 18 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 червня 1961 р.

ГУРтовий олексій венедиктович наро-
дився 1891 р. у с. Коломак валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1933—1935 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
2-го пивзаводу. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. куркуль-
ську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 квітня 1960 р.

ГУРтовий Порфирій васильович наро-
дився 1899 р. на хут. пащенківка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. па-
щенківка Коломацького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «зірка соціалізму». заарештова-
ний 8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

ГУсак іван Петрович народився 1880 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Андріївка Друга ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Сторож 
ст. Основа півд. залізниці. У 1930 і 1932 рр. 
розкуркулений. заарештований 17 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 10 квітня 
1939 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Реабілітований 3 квітня 1992 р.

ГУсак кóзьма михайлович народився 
1900 р. у с. бацмани Роменського пов. пол-

тавської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював касиром-ра-
хівником у радгоспі ім. 17-го партз’їзду близ-
нюківського р-ну Харківської обл. заарешто-
ваний 13 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у волго-
табі. Реабілітований 23 грудня 1960 р.

ГУсак микита ілліч народився 1886 р. 
у с. Графське вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1918—1920 рр. член партії соціалістів-
революціонерів. проживав на хут. Максимівка 
вовчанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. заарештований 8 лютого 
1938 р. як член к.-р. есерівської організації 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 березня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

ГУсаков микита Федорович народився 
1877 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Чепіль балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Дяченка. заарештований 4 вересня 1937 р. 
як член к.-р. повстанської організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
у Харкові, дата виконання вироку невідома. 
Реабілітований 22 березня 1957 р.

ГУсаков Федір митрофанович народив-
ся 1886 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, початкова, 
позапарт. проживав у с. Чепіль балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Орджонікідзе. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 4 вересня 1937 р. як член 
к.-р. повстанської 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 виконання вироку невідома. Реабілітова-
ний 22 березня 1957 р.

ГУсаРова клавдія юхимівна народила-
ся 1906 р. у м. Тула Тульської губ. Росіянка, 
з міщан, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1928—1937 рр. член вКп(б). проживала 
в Харкові. Секретар-друкарка Кагановичів-
ської районої ради м. Харкова. заарештована 
15 лютого 1938 р. за неповідомлення про злочин 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 13 березня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
виправдана за недоведеності складу злочину. 
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ГУсейн аліогли народився 1880 р. 
у м. Урмія, персія. Іранець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Двірник санітарного тресту. заарештований 
18 лютого 1938 р. за к.-р. та шпигунську ді-
яльність (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
28 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ГУсейн керім ханогли народився 
1886 р. у м. Ірма, персія. Іранець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у Харкові. 
продавець Харпромкомбінату. заарештова-
ний 12 квітня 1938 р. як член к.-р. шпигун-
ської організації (статті 546, 549, 5410, 5411 КК 
УРСР), помер 10 травня 1938 р. у Харківській 
в’язниці № 5. Справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 25 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Реабілітований 23 травня 1989 р.

ГУсейнов (хóсейнов) ібрагім абдóлович 
народився 1893 р. у м. Чакмир, персія. Іра-
нець, із селян, письмен., позапарт., у 1924—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Електромонтер Харсвітла. заарештований 
6 лютого 1938 р. за к.-р., націоналістичну та 
шпигунську діяльність (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 17 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУсєв арсеній євгенович народився 1871 р. 
у м. Осташков Осташковського пов. Тверської 
губ. Росіянин, із священнослужителів, осві-
та середня, позапарт. проживав у м. Суми 
Харківської обл. Священик преображенської 
церкви. заарештований 19 березня 1938 р. як 
член антирад. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

ГУсєв василь Петрович народився 
1906 р. на хут. Чугунівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Чугунівка вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Схід». У 1930 р. розкуркулений. заареш-
тований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
спрямовану на зрив хлібопоставок, виборів до 
верховної ради, розкладання трудової дисцип-
ліни у колгоспі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 27 червня 1989 р.

ГУсєв Гаврило дмитрович народився 
1888 р. у с. Гусівка вовчанського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Гусівка вільхуватського 

р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 17-го 
партз’їзду. У 1931 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 17 квітня 1938 р. за к.-р. діяльність, участь 
у к.-р. угрупованні (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1959 р.

ГУсєв іван Павлович народився 1885 р. 
у с. Гусівка вовчанського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. підсереднє великобурлуцького 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник бу-
рякорадгоспу «підсереднянський». У 1931 р. 
розкуркулений, висланий за межі сільради. 
заарештований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 13 березня 1989 р.

ГУсєв олексій митрофанович народився 
1885 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан-служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. приймальник пункту «заготзерно». 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за зв’язок з білоемігрантами 
та к.-р. елементом (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

ГУсєв олімï хомич народився 1889 р. 
і проживав у Харкові. Росіянин, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. бухгалтер 
артілі «пакувальник». заарештований 8 квіт-
ня 1938 р. як член к.-р. військової біло-
гвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 11 лютого 1958 р.

ГУсєв стеïан леонтійович народився 
1887 р. на хут. Гусівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав на хут. Гусівка вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. У 1929 р. розкуркулений, за не-
сплату податків позбавлений волі у концтаборі 
на 3 роки. Термін покарання відбував на Дале-
кому Сході. заарештований 2 жовтня 1937 р. за 
агітацію проти заходів партії та уряду та підпис-
ки на державну позику (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 16 жовтня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. На 1965 р. проживав 
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у с. Грачівка великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 9 липня 1965 р.

ГУсєв стеïан сидорович народився 
1888 р. на хут. Гусівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Гусівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. У 1929 р. за антирад. 
агітацію висланий на 8 років. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 4 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

ГУсєв Фадей михайлович народився 
1891 р. у с. Грачівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у сел. приколотне вели-
кобурлуцького р-ну Харківської обл. Робіт-
ник приколотнянського цегельного заводу. 
У 1930 р. його родина розкуркулена і висла-
на за межі району. заарештований 7 жовтня 
1937 р. за к.-р. розмови, терористичні намі-
ри щодо вождів партії та уряду (ст. 5410 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. Реабілітований 30 червня 1989 р.

ГУсєва катерина василівна народилася 
1914 р. у с. Косівка Олександрійського пов. Хер-
сонської губ. Українка, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживала в смт. Есхар 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Технік-лабо-
рант хімічної лабораторії ДЕС № 2. заарешто-
вана 20 квітня 1938 р. як член к.-р. шкідниць-
кої диверсійної організації та за шкідництво 
(статті 547, 549, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 14 грудня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням 
з-під варти. На 1991 р. проживала в Харкові.

ГУсєва любов карïівна народилася 
1889 р. у с. парахонськ пінського пов. Мін-
ської губ. Росіянка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в м. Ромни Чернігів-
ської обл. Робітниця ст. Ромни півд. за-
лізниці. заарештована 17 лютого 1938 р. за 
дружні стосунки з к.-р. елементами та к.-р. 
пропаганду (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 травня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавле-
на волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбувала в Картабі. звільнена з-під варти 
7 серпня 1943 р. згідно з директивою НКвС, 
НКю і прокурора СРСР від 23 жовтня 1943 р. 
Реабілітована 7 березня 1958 р.

ГУскевиЧ антон антонович, див. ГÓЗ-
ÊЕÂИЧ (Гóñêåâèч) Аíòîí Аíòîíîâèч.

ГУслєв іван миколайович народився 
1893 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
покровка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
вантажник Харківського міськхарчоторгу. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 18 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 13 квітня 1989 р.

ГУслєв юхим Федорович народився 
1896 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коробоч-
кине Чугуївського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1931 р. під слідством Чугуїв-
ського Рв ДпУ за антирад. агітацію. заареш-
тований 3 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
та підбурювання до бунту (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 15 листопада 1989 р.

ГУстаФов дмитро матвійович народив-
ся 1889 р. у м. плоцьк плоцької губ. Росія-
нин, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Комірник пекарні 
№ 15 Головхлібу. заарештований 24 травня 
1938 р. як член пОв (статті 541 п. «а», 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 березня 1959 р.

ГУстодим іван Парамонович народив-
ся 1898 р. у м. Таганрог області війська Дон-
ського. Росіянин, з робітників, освіта непов-
на середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник цеху заводу № 135. заарешто-
ваний 4 січня 1938 р. за шкідницьку діяль-
ність (ст. 547 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. 
(ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 липня 1957 р.

ГУт яків йосифович народився 1900 р. 
у м. Любень влоцлавського пов. варшав-
ської губ. єврей, з робітників, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Теплотехнік 
промбудматеріалів. заарештований 10 жовт-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
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16 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 серпня 1989 р.

ГУта оïанас леонтійович народився 
1895 р. у с. Лісоводи Городоцького пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. березники віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «ХТз». У 1933 р. майно конфісковане, 
позбавлений виборчих прав. У 1934 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1989 р.

ГУткін борис соломонович народився 
1893 р. у кол. Ефінгар Херсонського пов. Хер-
сонської губ. єврей, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
№ 193. заарештований 17 квітня 1938 р. за 
шпигунську та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 11 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ГУтков олексій Пилиïович народився 
1890 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. заступник на-
чальника адміністративно-господарського відді-
лу заводу «Серп і молот». заарештований 7 жов-
тня 1937 р. за антирад. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 28 лютого 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

ГУтман бенціон юделевич народився 
1906 р. у с. Лукашівка [Київської губ.]. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1930 р. проживав у Харкові. завідуючий 
оргвідділом взуттєвої артілі «Коопшкірутиль». 
заарештований 4 лютого 1938 р. за к.-р., 
троцькістську шпигунську та шкідницьку ді-
яльність (статті 546, 547 КК УРСР), спра-
ву закрито військовою прокуратурою ХвО 
23 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
11 вересня 1939 р. з-під варти звільнений.

ГУтман Петро-ернест Петрович наро-
дився 1882 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за шпигун-
ську диверсійну роботу (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ГУтник андрій іванович народився 
1887 р. у с. Лагері зміївського пов. Харківської 

губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Червоний Яр балаклій-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. У 1931—1932 рр. перебував на засланні 
в північному краї. заарештований 5 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

ГУтник максим андрійович народився 
1872 р. у м. валки валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. валки валківського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. заареш-
тований 5 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 вересня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

ГУтник Пантелеймон Павлович наро-
дився 1898 р. у с. Левківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у минулому член 
вКп(б). проживав у с. Левківка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Голова колгоспу «Чер-
воний жовтень». заарештований 30 жовтня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної ор-
ганізації та за к.-р. шкідницьку діяльність 
(статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 4 травня 1956 р.

ГУтник-балясна надія іванівна на-
родилася 1909 р. у м. Кременчук Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. Українка, із служ-
бовців, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживала в Харкові. Фельдшер 10-ї полі-
клініки. заарештована 26 жовтня 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
21 квітня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнена з-під варти 23 квітня 1938 р.

ГУтниЧенко василь олександрович на-
родився 1909 р. у м. Охтирка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник управління мережі «Харенерго». заареш-
тований 19 березня 1938 р. за диверсійну діяль-
ність (ст. 549 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

ГУтовська-смахтіна валентина іва-
нівна народилася 1910 р. і проживала у Харкові.  
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Росіянка, з робітників, освіта початкова,  
у 1929—1937 рр. член вКп(б). Секретар 
Харківського м’ясокомбінату. заарештована 
8 жовтня 1937 р. як дружина учасника вій-
ськової фашистської змови (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 грудня 1937 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Акмолінському відділенні Картабу. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
14 жовтня 1944 р. термін покарання знижено 
на 10 місяців. звільнена з-під варти 13 грудня 
1944 р. Реабілітована 5 вересня 1958 р.

ГУтовський антон Флоріанович наро-
дився 1888 р. і проживав у Харкові. білорус, із 
службовців, освіта вища, позапарт. Лікар 1-ї 
радлікарні. заарештований 10 липня 1938 р. 
як агент польської розвідки (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
25 березня 1939 р. (ст. 546 ч. 1 КК УРСР) ви-
несено ухвалу про розстріл з конфіска цією 
особистого майна, а ухвалою військової ко-
легії верховного Суду СРСР від 29 травня 
1939 р. розстріл замінено на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 5 ро-
ків і конфіскацією особистого майна. Термін 
покарання відбував в Івдельтабі, звільнений 
з-під варти 10 березня 1948 р. помер 13 січня 
1956 р. в м. заярськ Красноярського краю. 
Реабілітований 12 квітня 1958 р.

ГУтовський Гілярій северинович наро-
дився 1900 р. на хут. Добрий заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Нова Черне-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Косіора. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 листопада 
1937 р. як член к.-р. польської націоналіс-
тичної організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 26 червня 1959 р.

ГУтовський йосиф іïолитович наро-
дився 1895 р. у с. Хмілівка проскурівського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бердян-
ка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний жовтень». в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 6 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ГУтовський мартин тимофійович на-
родився 1906 р. на хут. Добрий заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Михайлівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 25 грудня 1937 р. 
як член к.-р. польської націоналістичної орга-
нізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 червня 1960 р.

ГУтовський модест тимофійович на-
родився 1911 р. на хут. Добре заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Мар’ївка Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 25 грудня 1937 р. 
як член к.-р. польської націоналістичної орга-
нізації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 жовтня 1961 р.

ГУтт Федір тимофійович народився 
1883 р. у с. Лісоводи Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. вар-
варівка вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «п’ятирічка». У 1929 р. 
розкуркулений. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 8 січня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Реабілітований 3 серпня 1989 р.

ГУцелюк стеïан семенович народився 
1907 р. у с. загинці Летичівського пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, у 1931—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у с. Тетлега Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Робітник Кочетківського лісництва. за-
арештований 15 грудня 1937 р. як член націона-
лістичної повстанської к.-р. організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-



571Ðîçä³ë 3. Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

лу про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

ГУценко Федір маркович народився 
1904 р. у с. борисовка Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. по-
їзний кочегар ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
У 1932—1935 рр. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 1 січня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і спецколегією 
Курського облсуду [28 квітня 1939 р. виправ-
даний] зі звільненням з-під варти.

ГУщин олександр омелянович наро-
дився 1891 р. у с. волобуївка Ізюмського 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. розкуркулений 

і позбавлений виборчих прав. заарештований 
8 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

ГУщин яків Пилиïович народився 
1907 р. у с. Асіївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Асіївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
[ім. Димитрова]. У 1930 р. розкуркулений, під 
арештом за антирад. агітацію. заарештований 
8 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

д

дабРШтейн (добрштейн) бертольд 
людвігович народився 1894 р. у с. Мойсіївка 
житомирського пов. волинської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Новомиколаївка Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. во-
рошилова. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

давиденко василь якович народився 
1892 р. у с. Миколаївка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Микола-
ївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. блюхера. Розкуркулений. 
У 1933 р. нарсудом Шевченківського р-ну за 
невиконання плану хлібозаготівлі засуджений 
на 3 роки позбавлення волі. заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 16 квітня 1965 р.

давиденко іван давидович народився 
1907 р. у с. Іванівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. приколотне 
великобурлуцького р-ну Харківської обл. бух-
галтер пункту «заготзерно». заарештований 
5 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 

по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

давиденко іван михайлович народив-
ся 1885 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Конторник паровозного депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 15 листопада 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної шпигунської організації (стат-
ті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
14 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

давиденко ілля іванович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 26 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 листопада 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

давиденко олексій Гаврилович наро-
дився 1898 р. на хут. Романківський Олек-
сандрівського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1920 р. член РКп(б). проживав у Харкові. 
викладач Школи червоних старшин. заареш-
тований 12 червня 1938 р. як член к.-р. україн-
ської націоналістичної організації (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 11 жовтня 
1939 р. за участь у к.-р. організації позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
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відбував в Усольтабі, де й помер 18 берез-
ня 1943 р. Реабілітований 9 липня 1957 р.

давиденко олексій іванович народив-
ся 1888 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у м. богодухів бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Садівник 
богодухівської міської ради. У 1930 р. розкур-
кулений і засуджений за невиконання контр-
актації по городині на 3 роки позбавлення во-
лі. звільнений через 6 місяців. заарештований 
9 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

давиденко Павло якович народився 
1883 р. на хут. Миколаївка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Мико-
лаївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. блюхера. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 15 жовтня 1937 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1989 р.

давиденко Петро Петрович народився 
1900 р. у с. великий бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт., до 1938 р. член 
вКп(б). проживав у с. великий бурлук ве-
ликобурлуцького р-ну Харківської обл. Стар-
ший агроном райземвідділу. заарештований 
1 липня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної есерівської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 14 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

давиденко станіслав Григорович на-
родився 1910 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Машиніст депо 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 16 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 4 лис-
топада 1942 р. термін покарання знижено до 
фактично відбутого зі звільненням з-під вар-
ти. Реабілітований 29 березня 1989 р.

давиденко юліан станіславович на-
родився 1891 р. у м. Лужки Дісненського пов. 
віленської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1924 р. проживав 

у Харкові. Робітник заводу «Червона зірка». 
У 1935—1936 рр. під слідством ЕКв ХОУ 
НКвС за приховування свого арешту роз-
відорганами польщі під час перебування там 
у 1921—1923 рр. (ст. 180 ч. 2 КК УСРР). 
заарештований 14 грудня 1937 р. за розвід-
ницьку діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

давиденко-РоЖанський микола 
Пантелійович народився 1881 р. у м. прилуки 
прилуцького пов. полтавської губ. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. богодухів богодухівського р-ну Хар-
ківської обл. Артист богодухівського міського 
театру. У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
16 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 24 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 квітня 1989 р.

давидиЧ андрій аврамович народився 
1879 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мура-
фа Краснокутського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 5 квітня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 лютого 1956 р.

давидиЧ єгор олексійович народився 
1883 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Мурафського цукрозаводу. заарешто-
ваний 24 вересня 1937 р. як член антирад. 
української націоналістичної терористичної 
організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 листопада 1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 24 січня 1958 р.

давидіс (давидов) іван давидович на-
родився 1891 р. у м. верешань, Туреччина. 
Грек, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Лікар-терапевт залізничної по-
ліклініки. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
шпигунську к.-р. націоналістичну діяльність 
(статті 546, 5410 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 13 березня 
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1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 16 квітня 1939 р.

давидов іван васильович народився 
1899 р. на хут. Титов Кубанської обл. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1926—
1935 рр. член вКп(б). проживав у с. Іванівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Десят-
ник будівництва при Шевченківському райви-
конкомі. заарештований 8 вересня 1937 р. за 
антирад. діяльність і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

давидов іван олексійович народився 
1902 р. у с. Хлюстино Орловської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., до 
березня 1937 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор підсобного 
господарства Харківського будинку Червоної 
армії. заарештований 20 серпня 1937 р. за 
антирад. агітацію та зловживання службовим 
становищем (статті 5410 ч. 1, 97 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 8 березня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

давидов йосиф давидович народився 
1904 р. у м. Урмія, персія. Ассирієць, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чистильник взуття артілі «Схід». заарештова-
ний 6 лютого 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської організації (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 546, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

давидов корній Гаврилович народив-
ся 1892 р. на хут. Малієв павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Надеждівка барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Машиніст Надеждинського спирт-
заводу. заарештований 24 лютого 1938 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УРСР і Харківським облсудом 
28 березня 1939 р. засуджений на 5 років  
позбавлення волі з обмеженням прав на 2 ро-
ки. Реабілітований 20 квітня 1990 р.

давидов ничиïір омелянович народив-
ся 1909 р. у с. Олександрівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Олександрівка Кегичівського р-ну Хар-
ківської обл. Не працював. заарештований 
8 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 31 січня 1938 р. за ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР виправданий за недоведеності складу 
злочину, за ст. 70 ч. 1 КК УРСР засуджений 
на 1 рік позбавлення волі у зМУ.

давидов Петро якович народився 1892 р. 
у с. Малинівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Малинівка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб Малинівсько-
го піщаного кар’єру У 1930 р. розкуркулений. 
У 1931 р. за ст. 58 КК УСРР засуджений на 
1 рік позбавлення волі. заарештований 5 серп-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 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 10 квітня 1989 р.

давидов хнанічі давидович народився 
1917 р. у м. Шейбан, персія. Ассирієць, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Чистильник взуття артілі «Схід». за-
арештований 27 березня 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної диверсійної терористичної 
шпигунської організації (статті 548, 549, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 28 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

давидовиЧ хаїм емманóїлович наро-
дився 1905 р. у м. Якобштадт Фрідріхштад-
ського пов. Курляндської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт., у 1925—
1927 рр. член сіоністської організації. про-
живав у Харкові. Робітник артілі «Коопчас». 
У 1927 р. під слідством як член сіоністської 
організації. заарештований 22 травня 1938 р. 
як член антирад. сіоністської шпигунської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
5 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

давидовиЧ хома Улянович народився 
1891 р. у м. Тернопіль Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач Укра-
їнської промислової академії. заарештований 
8 серпня 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
фашистської організації УНЦ і УвО (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 вересня 1937 р. (стат-
ті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

давидсон соломон ісайович народився 
1908 р. у с. Михайлівка Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. єврей, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник Краматорської дільни-
ці Тепломережбуду. заарештований 4 березня 
1938 р. як член к.-р. шкідницької організації 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 вересня 1958 р.

давидЧенко олексій іванович наро-
дився 1904 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Секретар парткому 
Кп(б)У заводу «Серп і молот». заарешто-
ваний 24 жовтня 1937 р. як член к.-р. теро-
ристичної організації правих (статті 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 грудня 1957 р.

давидЧенко юлія Федорівна народи-
лася 1906 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українка, із службовців, освіта 
неповна середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 14 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 лютого 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Темтабі, 
Сегежтабі, Каргопольтабі. після звільнення 
з-під варти проживала в м. барнаул Алтай-
ського краю. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

давидЧУк маркіян лóк’янович наро-
дився 1878 р. у с. Ступне Дубнівського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Михайлівка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Сторож лі-
карні. заарештований 3 квітня 1938 р. як член 
повстанської організації та за к.-р. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 листопада 1958 р.

давидюк сïиридон якович народився 
1877 р. у с. Гулянка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. башилівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 1 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 грудня 1989 р.

давискиб (давискиба) микола івано-
вич народився 1876 р. у м. Ізюм Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із служ-

бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер Харківського дитячого 
кістково-туберкульозного санаторію. заареш-
тований 15 лютого 1938 р. за к.-р. націоналіс-
тичну шпигунську діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР), помер 29 квітня 1938 р. у Хар-
ківській в’язниці № 5. Справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 10 жовтня 1938 р. через смерть 
підслідного. Реабілітований 9 жовтня 1989 р.

давискиба Зіновія (Зінаїда) данилів-
на народилася 1887 р. у с. верхня Орілька 
зміївського пов. Харківської губ. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. прожива-
ла в с. верхня Орілька Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Домогосподарка. У 1933 р. 
майно конфісковане, вислана до північного 
краю. заарештована 5 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлена 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бувала у в’яттабі в Кайському р-ні Кіровської 
обл. Реабілітована 14 листопада 1989 р.

давискиба іван семенович народився 
1890 р. у с. верхня Орілька зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. верх-
ня Орілька Олексіївського р-ну Харківської 
обл. продавець кооперації, член колгоспу 
ім. 12-річчя жовтневої революції. У 1931 р. 
під слідством Харківського оперсектора ДпУ 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР). 
У 1933 р. розкуркулений. заарештований 
5 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 8 червня 1989 р.

дадаШян кадмос оганесович народився 
1910 р. у м. Салмас, персія. вірмен, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. високий Харківського р-ну Харківської 
обл. перукар перукарні № 20. заарештова-
ний 6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
і шпигунську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дадаШян караïет кероïович народився 
1888 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. пекар пекарні № 10. заарештова-
ний 4 березня 1938 р. як член к.-р. дашнаць-
кої націоналістичної шпигунської організа-
ції (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квіт-
ня 1938 р. (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
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16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
27 березня 1989 р.

дадаШян месроï татеосович народив-
ся 1870 р. у с. Цитох, Туреччина. вірмен, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник магазину № 1 Головхлібу. 
заарештований 26 березня 1938 р. як член 
антирад. дашнацької терористичної органі-
зації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
27 березня 1989 р.

даЖУк яків Устинович народився 1909 р. 
у с. Ганнівка Липовецького пов. Київської 
губ. [Українець], із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. жовтневе вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Обліковець авто-
парку Другої жовтневої МТС. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 23 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
3 грудня 1937 р. УДб ХОУ НКвС справу на-
правлено до вільхуватського Рв НКвС для 
оформлення і направлення на спецколегію 
облсуду. Рішення у справі відсутнє.

дайнов Федір маркович народився 
1884 р. у с. Міндя, Князівство болгарія. бол-
гарин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. бабаї Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Городник радгоспу «Червоний 
партизан». заарештований 16 березня 1938 р. 
як агент болгарської розвідки, за шпигунську 
та шкідницьку діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 жовтня 1938 р. (ст. 546 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 18 лютого 1959 р.

дайЧман арнольд Фрідріхович наро-
дився 1889 р. у с. Мусіївка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. волоська бала-
клія Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «вільне життя». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 16 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію та розкладницьку 
роботу в колгоспі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

дактоР (дактер) Петро Петрович на-
родився 1898 р. на ст. Лігат Ліфляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта середня, 
позапарт., у 1932—1935 рр. член вКп(б). 

проживав у Харкові. Начальник відділку за-
воду ім. Шевченка. заарештований 4 грудня 
1937 р. за шпигунську та диверсійну діяль-
ність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 січня 1958 р.

далле володимир андрійович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт., з 1931 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Майстер ХЕТзу. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

дальке Гельмóт авгóстович народився 
1905 р. у с. Сорочин житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Терни Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Терни». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. роз-
відувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1963 р.

дальке єфрем давидович народився 
1906 р. у с. Сорочин житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав і працював у радгоспі 
ім. Сталіна у Дворічанському р-ні Харківської 
обл. У 1932 р. нарсудом пулинського р-ну за 
невиконання хлібозаготівлі засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ. У 1936 р. 
з-під варти звільнений і в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 грудня 1937 р. за роз-
відувальну роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

дальке йонатан давидович народився 
1901 р. у с. Сорочин житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Шаповалівка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Сезон-
ний робітник. У 1935 р. в адміністративному 
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порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1963 р.

даманський борис семенович наро-
дився 1890 р. у м. Радин Радинського пов. Сед-
лецької губ. поляк, з робітників, освіта почат-
кова, у 1917—1919 рр. член РКп(б), з 1926 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
гаража аеропорту ЦпФ. заарештований 24 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. диверсійної троць-
кістської шкідницької організації (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 7 червня 1939 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину зі звільненням з-під варти.

дамм адольф Рóдольфович народився 
1907 р. у Харкові. Німець, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Ле-
нінграді. Начальник технічного відділу Ленін-
градської будконтори Транссигналзв’язокбуду 
НКШС. заарештований 1 серпня 1937 р. як 
член к.-р. диверсійної шкідницької організа-
ції та підривну роботу на залізниці (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР), [для подальшого слідства 
направлений до Харкова у розпорядження 
вДТв ГУДб НКвС півд. залізниці] і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
3 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 січня 1960 р.

данГен-ГРУббе Петро якович наро-
дився 1886 р. у вольмарському пов. Ліфлянд-
ської губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, 
у 1913—1937 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник ХЕТзу. заарештований 4 грудня 
1937 р. за шпигунство та за к.-р. роботу (ст. 546 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 серпня 1958 р.

данекеР (данікер) стеïан едмóндович на-
родився 1906 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 22 лютого 1938 р. 
за шпигунську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 30 вересня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 червня 1989 р.

данелянц (данилянц) арóтюн моргó-
сович народився 1892 р. у м. Ерзерум, Ту-

реччина. вірмен, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Чистильник 
взуття артілі «Схід». заарештований 4 березня 
1938 р. як член к.-р. дашнацької націоналіс-
тичної шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 жовтня 1959 р.

данилевська ніна василівна народи-
лася 1912 р. у міст. Яреськи Миргородського 
пов. полтавської губ. Українка, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1930—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживала в Харкові. Старший 
лаборант УФТІ. заарештована 14 листопада 
1937 р. як дружина засудженого (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 травня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
На засланні перебувала в м. Аральськ Кзил-
Ординської обл. Казахської РСР. Реабілітова-
на 9 серпня 1957 р.

данилевський сергій Федорович на-
родився 1898 р. у м. Гостинін Гостинінського 
пов. варшавської губ. Українець, з військово-
службовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. військовий керівник ХАІ. заареш-
тований 3 березня 1938 р. як член к.-р. офі-
церської монархічної організації РОвС (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 10 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

даниленко арсентій харитонович на-
родився 1907 р. у с. войтівці переяславського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Учитель школи № 103. заарештований 
27 липня 1938 р. як член української анти-
рад. націоналістичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 16 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

даниленко василь Пилиïович наро-
дився 1914 р. у с. Тищенківка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. Служив 
у Мінську. Червоноармієць окремого саперно-
го батальйону 100-ї стріл. дивізії. заарештова-
ний 1 червня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 72 
п. «а» КК бРСР) і 117-м військовим трибуна-
лом 27 серпня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 17 жовтня 1996 р.
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даниленко Григорій Захарович наро-
дився 1884 р. у с. борисівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у Харкові. Ко-
нюх Сантресту. заарештований 5 листопада 
1937 р. за виступи проти заходів партії та уря-
ду, заклики до побиття сільських активістів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 5 січня 1938 р. Хар-
ківською міжрайопергрупою УДб ХОУ НКвС 
справу направлено прокурору Харківської обл. 
на припинення. Рішення у справі відсутнє.

даниленко Григорій кирилович наро-
дився 1901 р. у с. борисівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. борисівка 
Липецького р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «8 березня». заарештований 7 вересня 
1937 р. за агітацію проти заходів партії та рад. 
влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 21 червня 1989 р.

даниленко іван данилович народив-
ся 1904 р. у с. Горобіївка Чернігівської губ. 
Українець, із селян, освіта незакінчена ви-
ща, у 1931—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Керівник кабінету преси будинку 
пропаганди. заарештований 29 жовтня 1937 р. 
як член антирад. терористичної організації 
правих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 30 груд-
ня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна з негайним виконанням виро-
ку згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 груд-
ня 1934 р. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 березня 1957 р.

даниленко іван олексійович народив-
ся 1882 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. юрчен-
кове печенізького р-ну Харківської обл. 
Селя нин-одноосібник, у минулому диякон. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 18 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 14 лютого 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 25 липня 1994 р.

даниленко іван Павлович народив-
ся 1904 р. у с. борисівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Їз-
довий артілі «Червоний гужовик». У [1931 р.] 
розкуркулений. заарештований 2 листопада 
1937 р. як розкуркулений, що переховався від 

вислання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 20 червня 1989 р.

даниленко іван стеïанович народив-
ся 1887 р. у Харкові. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. високий Харківського р-ну Харків-
ської обл. бухгалтер фабрики «Галантерей-
ник». заарештований 27 березня 1938 р. за 
розвіду вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 4 листопада 1958 р.

даниленко іван якович народився 
1906 р. у с. берестове Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Лозова Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. продавець пивного складу. за-
арештований 6 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у бур-
табі. Справу закрито заступником прокурора 
Харківської обл. 25 листопада 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УСРР) зі звільненням з-під варти.

даниленко костянтин карïович на-
родився 1889 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у 1928—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
плановик 1-го цегельного заводу. заарешто-
ваний 23 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
та за участь у білогвардійському підпіллі (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

даниленко марія львівна народилася 
1909 р. у м. Яготин пирятинського пов. полтав-
ської губ. єврейка, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Студентка Хар-
ківського педінституту. заарештована 11 січня 
1938 р. як дружина засудженого члена антирад. 
терористичної організації правих і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Акмолінському відді-
ленні Картабу. На 1990 р. проживала в м. Ал-
ма-Ата. Реабілітована 27 листопада 1956 р.

даниленко микола аврамович наро-
дився 1905 р. у с. юрченкове вовчанського 
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пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1925—1932 рр. 
член вЛКСМ. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Директор 
СШ № 1. заарештований 16 лютого 1938 р. 
за к.-р. українську націоналістичну діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
10 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

даниленко мотрона михайлівна наро-
дилася 1890 р. і проживала в Харкові. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. Домогосподарка. 
заарештована 6 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
серед віруючих (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 25 жовтня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітована 29 червня 1989 р.

даниленко оксентій Платонович наро-
дився 1882 р. у с. Федорівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Федорівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1931 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 7 вересня 1937 р. за антирад. агіта-
цію та опір представникам влади і особливою  
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 верес-
ня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 травня 1989 р

даниленко Павло Полікарïович на-
родився 1884 р. у с. петрівське Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1920 рр. 
член РКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. пенсіонер. заарештова-
ний 29 березня 1938 р. як член бойової к.-р. 
есерівської організації (статті 542, 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 травня 1938 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

даниленко стеïан олександрович на-
родився 1901 р. у с. борисівка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. борисівка Липецького р-ну Харківської 
обл. Робітник заготзерна. У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 2 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. після звільнення з-під 
варти проживав у м. первомайськ Луганської 
обл. Реабілітований 16 грудня 1961 р.

даниленко тимофій миронович наро-
дився 1896 р. на хут. Дисківка Куп’янського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Дисківка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Серп і молот». У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 13 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). постановою 
Куп’янського Рв НКвС від 9 березня 1939 р. 
справу направлено прокурору у спецсправах 
на припинення за недостатності матеріалів 
для притягнення до суду. звільнений з-під 
варти 11 березня 1939 р. Справу закрито по-
мічником Харківського облпрокурора у спец-
справах 3 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). На 1943 р. 1-ї червоноармієць окре-
мого саперного батальону окремої стріл. ди-
візії внутрішніх військ НКвС. заарештований 
10 квітня 1943 р. за антирад. пораженську агі-
тацію (ст. 5810 ч. 2 КК РРФСР) і військовим 
трибуналом 1-ї окремої стріл. дивізії внутріш-
ніх військ НКвС 22 квітня 1943 р. (ст. 5810 
ч. 2 з санкції ст. 582 КК РРФСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у Челябтабі. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 8 жовтня 
1947 р. термін покарання знижено до 4,5 ро-
ків позбавлення волі без пораження у правах. 
На 1976 р. проживав у м. Куп’янськ Харків-
ської обл. Реабілітований 22 квітня 1996 р.

даниленко яків Петрович народився 
1894 р. у с. Гостроверхівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Технік-плановик Харківського відділення 
промислово-монтажної контори всесоюзного 
об’єднання точної індустрії. заарештований 
2 серпня 1937 р. як колишній офіцер царської 
та білої армії та за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
постановою НКвС УРСР від 2 лютого 1940 р. 
термін покарання знижено на 5 років, звіль-
нений з-під варти в 1945 р. помер 1952 р. 
в Харкові. Реабілітований 28 березня 1958 р.

данилов іван андрійович народився 
1905 р. у с. Нечаєвка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. продавець кооперації завод-
ського Харчоторгу. заарештований 9 жовтня 
1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

данилов ілля іванович народився 
1900 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
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бітників, освіта початкова, позапарт., у 1929—
1934 рр. кандидат у члени вКп(б). Робітник 
заводу № 183. заарештований 30 січня 1938 р. 
за диверсійну діяльність на заводі (ст. 549 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
25 лютого 1938 р. зі звільненням з-під варти.

данилов михайло іванович народився 
1894 р. у м. Урмія, персія. Ассирієць, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чистильник взуття артілі «Схід». заарештова-
ний 6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
і шпигунську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

данилов олександр семенович наро-
дився 1891 р. у м. Новочеркаськ Черкаського 
окр. області війська Донського. Росіянин, 
з торговців, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Рахівник заготутильси-
ровини. позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 20 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 11 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 30 червня 1961 р.

данилов Петро терентійович народив-
ся 1905 р. у с. бєлиця Рогачівського пов. 
Могильовської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ремонтного заводу. заарештований 31 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 21 лютого 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Новосибірськ Новосибірської обл. Реабі-
літований 27 липня 1989 р.

данилова віра болеславівна народи-
лася 1897 р. у Санкт-петербурзі. Росіянка, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Комерційний конторник ст. Чугуїв півд. 
залізниці. заарештована 7 липня 1938 р. за 
шпигунську та к.-р. діяльність (статті 546, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

даниловиЧ софія северинівна народи-
лася 1894 р. у міст. Коломия Коломийського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українка, із службовців, осві-
та вища, позапарт. проживала в с. Рудаєве 
близнюківського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. заарештована 21 січня 1938 р. 
за к.-р. роботу (статті 5410, 5411 КК УРСР) 

і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 жовтня 1939 р. за шпигунство позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Картабі. Ухвалою особливої на-
ради при МДб СРСР від 24 травня 1947 р. 
як соціально небезпечний елемент вислана 
до Казахстану на 4 роки. На засланні пере-
бувала в Кувському р-ні Карагандинської 
обл. звільнена з-під варти 16 вересня 1950 р. 
На 1960 р. проживала в м. Хуст закарпатської 
обл. Реабілітована 29 листопада і 27 грудня 
1960 р.

данильЧУк дмитро сергійович наро-
дився 1904 р. у міст. Красностав волинської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Кудрявин-
ської лісодільниці. заарештований 3 листо-
пада 1937 р. за розвідувальну діяльність на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

данильЧУк іван стеïанович народився 
1890 р. у с. Середи Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сах-
новщина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Касир заготхудоби. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 28 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1964 р.

данильЧУк ларіон Федорович народив-
ся 1907 р. у с. Середи Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Крутоярів-
ка Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 16-го партз’їзду. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 27 грудня 
1937 р. як політично неблагонадійний спец-
переселенець, за к.-р. фашистську агітацію 
та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 4 березня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 16 грудня 
1961 р.

данильЧУк олександр андрійович на-
родився 1900 р. у с. Середи Новоград-волин-
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ського пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Кру-
тоярівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 16-го партз’їзду. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
27 грудня 1937 р. за к.-р. фашистську агітацію 
та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1963 р.

данильЧУк Федір артемович народився 
1908 р. у с. Середи Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Крутоярівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Шофер 
колгоспу ім. 16-го партз’їзду. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 27 грудня 
1937 р. як соціально небезпечний спецпере-
селенець (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 грудня 1961 р.

данильЧУк юхим йосиïович народив-
ся 1901 р. у с. Середи Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Кочеток Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Робітник на 
будівництві Сіверськодонецького водогону. 
заарештований 10 лютого 1938 р. за к.-р. ді-
яльність та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 4 листопада 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 листопада 1938 р. Харкові. 
Реабілітований 16 травня 1958 р.

данилюк сергій іванович народився 
1899 р. у с. полянецьке балтського пов. по-
дільської губ. Українець, з робітників, осві-
та неповна середня, позапарт. проживав 
у с. піски зміївського р-ну Харківської обл. 
завідувач тарифно-нормувального відділу 
Донецької фабрики паперу. заарештований 
24 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито зміївським Рв 
НКвС 9 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

данилянц арóтюн моргóсович, див. 
ДАНЕЛЯНЦ (Дàíèлÿíц) Аðóòюí Ìîðгóñîâèч.

даниШевська дора миронівна, див. 
ЗÓСÌАН (Дàíèшåâñüêà) Дîðà Ìèðîí³âíà.

даниШевський борис маркович на-
родився 1904 р. у м. бердичів бердичівського 

пов. Київської губ. єврей, з міщан, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1926—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Служ-
бовець Шосбуду. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської терорис-
тичної диверсійної організації (статті 548, 549, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 27 серпня 1938 р. (статті 547, 
548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 12 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Термін покарання відбував у північ-
східтабі. Ухвалою пленуму верховного Суду 
СРСР від 14 листопада 1939 р. вирок скасова-
но, справу передано на дослідування. Справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
26 квітня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 23 липня 1940 р.

даниШевський михайло абрамович 
народився 1902 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. парторг па-
сажирського відділення 3-ї вагонної дільни-
ці півд. залізниці. заарештований 26 квітня 
1938 р. як член антирад. диверсійної теро-
ристичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 22 жовтня 1938 р. (статті 547, 548 
через ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 
15 років тюремного ув’язнення з обмеженням 
прав на 5 років і конфіскацією майна. Термін 
покарання відбував у м. Магадан Хабаров-
ського краю. згідно з рішенням центральної 
комісії МвС, МДб і прокурора СРСР від 
31 липня 1948 р. висланий на поселення до 
Хабаровського краю. помер 24 грудня 1952 р. 
у м. Ягодне Хабаровського краю. Реабілітова-
ний 14 листопада 1956 р.

даніельс Петро Петрович народився 
1908 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Німець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. плановик Харківської фабрики автору-
чок. заарештований 17 лютого 1938 р. як член 
к.-р. диверсійної групи та за розвідувальну 
діяльність (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 жовтня 1938 р. (статті 542, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 квітня 1989 р.

даніелюс Павло іванович народився 
1893 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта вища, член вКп(б) 
з 1927 р. проживав у Харкові. Начальник 
відділу техконтролю заводу ім. Шевченка. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за шпигун-
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ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 28 квітня 1959 р.

данікеР стеïан едмóндович, див. ДА-
НЕÊЕÐ (Дàí³êåð) Сòåïàí Еäìóíäîâèч.

данник терентій Гаврилович народився 
1901 р. у с. велика білозерка Катеринослав-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник військово-
господарського постачання 53-го залізнично-
го полку внутрішньої охорони НКвС, стар-
ший лейтенант Дб. заарештований 5 вересня 
1937 р. за шкідництво в харчовому забез-
печенні бійців, антирад. агітацію (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом 
прикордонної і внутрішньої охорони УРСР 
6 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки і позбавлен-
ням звання старший лейтенант, а за ст. 547 КК 
УРСР виправданий. Термін покарання відбу-
вав у Каргопольтабі на ст. Няндома північної 
залізниці. Ухвалою військової колегії верхов-
ного Суду СРСР від 23 квітня 1939 р. вирок 
військового трибуналу скасовано, справу за-
крито за відсутності в діях складу злочину.

данциГеР марк михайлович народив-
ся 1882 р. у м. Олександрівськ Олександрів-
ського пов. Катеринославської губ. єврей, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Технічний керівник дитя-
чої колонії ім. петровського. заарештований 
5 листопада 1937 р. за шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 29 листопада 1937 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

данЧенко максим олександрович на-
родився 1887 р. у с. Горенко Чериковського 
пов. Могильовської губ. білорус, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Серп і молот». заарештований 
19 грудня 1937 р. за к.-р. диверсійну та шпи-
гунську діяльність (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1959 р.

данЧиЧ валеріан дмитрович народився 
1875 р. у м. перм пермської губ. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач гірничого бюро всесоюз-
ного науково-дослідного вугільного інституту. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 

УСРР від 15 червня 1931 р. (ст. 547 КК УСРР) 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. заарешто-
ваний 17 вересня 1937 р. за шпигунську та 
шкідницьку діяльність (статті 546, 547, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 28 листопада 1958 р.

данЧиЧ Зінаїда олександрівна народи-
лася 1889 р. у м. юзівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українка, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 29 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляна 
16 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітована 
21 серпня 1989 р.

данШин василь якович народився 
1915 р. у с. Стариця вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. Служив у м. воро-
шилов Уссурійської обл. Шофер військової 
частини № 333, червоноармієць. заарешто-
ваний 13 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5810 КК РРФСР) і військовим трибуналом 
1-ї окремої Червонопрапорної армії 7 квітня 
1939 р. по суду виправданий.

данШин Захар якович народився 
1890 р. у с. ближнє Ігумново бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХАДІ. заарештований 20 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (статті 548, 5410 
ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 16 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 25 січня 
1963 р.

данШина валентина миронівна наро-
дилася 1902 р. у м. Овідіополь Одеського пов. 
Херсонської губ. Росіянка, з міщан, освіта 
неповна середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 26 жовт-
ня 1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Сегежтабі та Картабі. На 
1957 р. проживала в м. Ішим Тюменської обл. 
Реабілітована 10 грудня 1957 р.

данько тимофій андрійович народився 
1884 р. у с. Старовірівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1928 рр. член 
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вКп(б). проживав у с. Старовірівка Шев-
ченківського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Лосеве півд. залізниці. заарештований 
1 березня 1938 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1958 р.

даРаГан Павло Григорович народився 
1906 р. на хут. Кут Лохвицького пов. полтав-
ської губ. Українець, з дворян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Шофер 
1-го Харківського державного миловарного 
заводу ім. Урицького. заарештований 19 груд-
ня 1937 р. як куркуль, що переховується від ви-
слання та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

даРбинян маргарита акоïівна народи-
лася 1908 р. у м. Карс Карської обл. вірменка, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарешто-
вана 3 березня 1938 р. як член дашнацької 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
23 листопада 1938 р. за відсутності доказів зі 
звільненням з-під варти.

даРГель іван якович народився 1891 р. 
у с. Хортиця Катеринославського пов. Катери-
нославської губ. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нопавлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник держмлина № 10. заарештований 
11 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та 
за шпигунську к.-р. діяльність (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

даРГіс любов миколаївна народилася 
1898 р. у м. Таганрог Області війська Дон-
ського. Росіянка, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт. проживала у Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 6 листопада 1937 р. як 
дружина члена троцькістської шпигунської 
диверсійної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці в березні 
1938 р. звільнена з-під варти 26 березня 1938 р.

даРГіс станіслав йосифович народився 
1895 р. у с. Кліше Шавельського пов. Ковен-
ської губ. Литовець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1919—1921 рр. член РКп(б), 
у 1927—1937 рр. член вКп(б). проживав 

у Харкові. помічник з політичної частини 
начальника стріл. охорони НКШС півд. за-
лізниці. заарештований 4 жовтня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність під час служби 
в стріл. охороні (статті 5410 ч. 1, 548 через ст. 17 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 21 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 травня 1958 р.

даРковський антон войцехович наро-
дився 1893 р. у с. Ошворость Свенцянського 
пов. віленської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Тимофіївка близ-
нюківського р-ну Харківської обл. бригадир 
чоботарської майстерні артілі ім. Сталіна. за-
арештований 7 вересня 1937 р. за відвідування 
консульства польщі, листування з родичами, 
які проживають у польщі, поширення чуток 
про погане життя в СРСР (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 27 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) і особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Каргопольтабі. Реабілі-
тований 8 серпня 1989 р.

даРмобитий іван корнійович наро-
дився 1895 р. у с. Широка Гребля вінниць-
кого пов. подільської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Чорнороб радгоспу Куп’янського агроін-
дустріального технікуму. У 1931 р. розкурку-
лений. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 4 лютого 1938 р. за к.-р. націона-
лістичну діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1963 р.

даРЧинский Франц іванович наро-
дився 1887 р. у м. Краків провінції західна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Словак, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник Харчосмаку. за-
арештований 19 квітня 1938 р. за антирад. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 квітня 1938 р. (статті 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 30 січня 1959 р.

даскалов (доскалов) микола іванович 
народився 1898 р. у с. Міндя, Князівство бол-
гарія. болгарин, із селян, письмен., позапарт. 
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проживав у Харкові. Експедитор Харківсько-
го заводхарчоторгу. заарештований 7 квітня 
1938 р. як агент болгарської розвідки (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 лютого 1959 р.

даУЗе йонатан Павлович народився 
1904 р. у кол. Рудокопи житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. багата Чер-
нещина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. постишева. Ухвалою 
особливої наради при колегії ОДпУ у 1934 р. 
(ст. 5411 УСРР) позбавлений волі у концтаборі 
на 3 роки умовно. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 січня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1962 р.

даУке Фріц іванович народився 1897 р. 
у м. віндава віндавського пов. Курляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1927—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач паливного складу 
Харторгу. заарештований 28 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 11 березня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 31 січня 
1958 р.

даФт едмóнд Генріхович народився 
1902 р. у кол. баранівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Антонівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний прапор». 
У 1936 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
29 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
Німеччини та за антидержавну і к.-р. роботу 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 листопада 1963 р.

дахно Федір васильович народився 
1903 р. у с. піщане золотоніського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б). проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 

обл. Голова Краснокутського райвиконкому. 
заарештований 9 червня 1938 р. як член ан-
тирад. терористичної української націоналіс-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 15 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

дахов іларіон Зиновійович народився 
1890 р. у с. веселе Мелітопольського пов. Тав-
рійської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач ка-
федри геодезії та картографії ХДУ ім. М. Горь-
кого, професор. заарештований 13 серпня 
1937 р. як агент іноземної розвідки (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 7 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 4 вересня 1957 р.

даховський володимир оïанасович 
народився 1891 р. у с. Новий Любар Ста-
рокостянтинівського пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Лебедин Лебединського 
р-ну Харківської обл. працівник млина № 9. 
У 1921 —1936 рр. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 5 липня 1938 р. як член по-
встанської організації (ст. 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 вересня 1940 р. (статті 542, 5410 ч. 2, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у печор-
табі. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 3 вересня 1949 р. висланий на по-
селення до Красноярського краю. звільнений 
з поселення у 1954 р. На 1957 р. проживав 
у [м. павлодар] Казахської РСР. Реабілітова-
ний 10 жовтня 1958 р.

даценко антон стеïанович народився 
1888 р. у с. парасковія Шляхова Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. парасковія Шляхова Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «жовтень». 
заарештований 1 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі. Реабілітований 14 червня 1989 р.

даценко ілля іванович народився 
1882 р. у с. Куцо-Ганебне Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 12 жовтня 1937 р. за антирад. 
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агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Справу 
закрито Сахновщинським Рв НКвС 15 бе-
резня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звіль-
нений з-під варти 21 березня 1939 р.

дацько іван іванович, див. ДОСЬÊО 
(Дàцüêî) ²âàí ²âàíîâèч.

дацюк Павло іванович народився 
1886 р. у с. Уляники Луцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. велика Андріївка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «за соціалізм». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 21 січня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 10 серпня 1939 р. 
засуджений на 1 рік 6 міс. позбавлення волі 
в зМУ. попереднє ув’язнення зараховане 
з 20 січня 1938 р., покарання вважається від-
бутим. Реабілітований 17 січня 1994 р.

даШевський олександр Романович 
народився 1905 р. у м. Миколаїв Херсонсько-
го пов. Херсонської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Головний бухгалтер заводу ім. Шевченка. 
заарештований 21 квітня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

даШевський юрій абрамович наро-
дився 1908 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з робітників, 
освіта середня, член вКп(б) з 1930 р. про-
живав у Харкові. Директор палацу піонерів. 
заарештований 23 липня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської терористичної організа-
ції (статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 26 жовтня 1937 р. (статті 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Розстріляний 
27 жовтня 1937 р. у Києві. Реабілітований 
28 березня 1956 р.

даШкевиЧ Григорій іванович народив-
ся 1910 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник заводу № 183 . заарештований 12 бе-
резня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 12 серпня 1958 р.

даШкевиЧ лóка миколайович наро-
дився 1898 р. у с. вардомичі вілейського 

пов. віленської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, 1919—1938 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інженер Управління лісо-
охорони та лісонасаджень Харківської обл. 
заарештований 5 лютого 1938 р. як член 
к.-р. боротьбистській організації (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 березня 1962 р.

даШкєєв данило веніамінович наро-
дився 1910 р. у с. Мале Скуратово Чернського 
пов. Тульської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Інструктор-електрик заводу № 183. 
заарештований 2 серпня 1937 р. за прихову-
вання соціального походження та антирад. 
настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5413 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у бурейтабі. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 5 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

даШков максим юрійович народився 
1889 р. у с. Кремінна проскурівського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. ім. Ча-
паєва великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Охоронник радгоспу. У 1930 р. розкурку-
лений. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 18 грудня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалами 
комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) і особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 січня 1938 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у Нижньотагільському вТТ, де й помер 
10 травня 1942 р. Реабілітований 3 серпня 
1989 р.

даШУтін михайло іванович народився 
1882 р. у с. Тарасівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. високопілля 
Коломацького р-ну Харківської обл. Грабар 
за наймом. У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. 
висланий на 5 років до [північного краю]. 
У 1933 р. звільнений з-під варти достроково. 
заарештований 20 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та нелегальне проживання в Колома-
цькому р-ні (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 квітня 1994 р.
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даШУтін Павло іванович народився 
1887 р. у с. Тарасівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Олексіївка Ко-
ломацького р-ну Харківської обл. Грабар. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. У 1930 р. під слідством Харків-
ського окрвідділу ДпУ за антирад. агітацію 
і був висланий до північного краю на 3 роки. 
заарештований 20 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 червня 1989 р.

двиГУн іван семенович народився 
1900 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, з кустарів, освіта середня, по-
запарт. проживав у м. зміїв зміївського р-ну 
Харківської обл. Рахівник ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 7 лютого 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці 25 листопада 1939 р. за недостатнос-
ті матеріалів для притягнення до суду.

двиГУн Павло Гнатович народився 
1873 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Мерефа Харків-
ського р-ну Харківської обл. Кустар-чинбар. 
У 1927 р. під арештом за антирад. агіта-
цію. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
20 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та за терорис-
тичні та повстанські тенденції (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 січня 1958 р.

двиГУн Федір Павлович народився 
1899 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. зміїв зміївського р-ну 
Харківської обл. пожежник Облбудтресту. за-
арештований 11 жовтня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (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 у Харкові, дата вико-
нання вироку невідома. Реабілітований 20 лип-
ня 1956 р.

двійник іван дмитрович народився 
1912 р. у с. Стрілеча Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Стрілеча 
Липецького р-ну Харківської обл. Санітар 
Стрілечанської лікувально-трудової коло-
нії. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
24 грудня 1937 р. за вороже ставлення до рад. 
влади та терористичні наміри щодо активістів 

села (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 20 квітня 1989 р.

двійник митрофан олександрович на-
родився 1875 р. у с. Стрілеча Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Стрілеча Липецького р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
16 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 26 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Томасінтабі. Ре-
абілітований 7 грудня 1993 р.

двін (махтіна) хая яківна народилася 
1901 р. у м. пирятин пирятинського пов. 
полтавської губ. єврейка, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештованою не була, під 
підпискою про невиїзд з 18 квітня 1938 р. 
як дружина засудженого члена антирад. те-
рористичної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.). постановою 
УДб УНКвС по Харківській обл. від 25 квіт-
ня 1938 р. в адміністративному порядку разом 
з дитиною вислана до м. пирятин полтав-
ської обл. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент передана під гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживання 
на 2 роки. Реабілітована 21 жовтня 1990 р.

двіРник йосиï Федорович народився 
1899 р. у с. Гонтів Яр валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Гонтів Яр вал-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Шлях Леніна». У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
30 вересня 1937 р. за к.-р. настрої (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 26 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 7 серпня 1962 р.

двокРаЇв арсеній арсенійович, див. 
ДÂÓÊÐАЄÂ (Дâîêðà¿â) Аðñåí³й Аðñåí³йîâèч.

двокРаЇв володимир арсенійович, див. 
ДÂÓÊÐАЄÂ (Дâîêðà¿â) Âîлîäèìèð Аðñåí³йîâèч.

двоРак авгóст мартинович народився 
1895 р. у с. Рудня-білоцька Овруцький пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гаврилів-
ка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Шевченка. заарештований 
9 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
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НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

двоРак віктор дмитрович народився 
1901 р. у с. білка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Семенівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. брига-
дир колгоспу «Червоний орач». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

двоРак дмитро адамович народився 
1874 р. у с. білка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Семенівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний орач». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 1 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

двоРак микола адамович народився 
1894 р. у с. білка житомирського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Рижове барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. жовтневої революції. У 1929 р. розкуркуле-
ний. в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 31 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 27 липня 1989 р.

двоРак оïанас Павлович народився 
1880 р. у с. Рудня Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. велика Андріївка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «за соціалізм». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку висланий з прикордон-
ної смоги. заарештований 20 січня 1938 р. за 
к.-р. діяльність проти політики партії та рад. 
влади на селі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 

1 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 березня 1989 р.

двоРецький броніслав Петрович наро-
дився 1900 р. у с. Чміль Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Дальнє Кеги-
чівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Артема. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 15 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
і к.-р. діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

двоРецький володимир іванович 
народився 1886 р. у с. Рудня-Радовельська 
Овруцького пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мирне Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «вперед». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР та про-
курора СРСР від 3 лютого 1938 р. і особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 18 червня 1966 р.

двоРецький іван станіславович на-
родився 1896 р. у с. Озеряни Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний колос». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 грудня 
1937 р. за к.-р. українську націоналістичну ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 10 вересня 1960 р.

двоРецький іван Францович народив-
ся 1905 р. у с. Софіївка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сах-
новщина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Шлях Леніна». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 19 січ-
ня 1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 бе-
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резня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 вересня 1965 р.

двоРецький Петро володимирович на-
родився 1913 р. у с. Топільня Овруцького пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мирне Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «вперед». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 грудня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 21 лютого 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років, 
а ухвалою від 28 лютого 1945 р. термін пока-
рання знижено на 6 міс. На 1956 р. проживав 
у с. Топільня Лугинського р-ну житомир-
ської обл. Реабілітований 26 червня 1956 р.

двоРкін абрам соломонович народив-
ся 1909 р. у м. Костянтинівка бахмутського 
пов. Катеринославської губ. єврей, із службов-
ців, освіта середня, позапарт., у 1925—1928 рр. 
член єКРСМ «поалей Ціон», у 1926—1928 рр. 
член єКРп, у 1931—1933 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Контролер відді-
лу техконтролю заводу № 183. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за антирад. діяльність (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 29 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

двоРкін мойсей львович народився 
1892 р. у м. Краснопілля Чериківського пов. 
Могильовської губ. єврей, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Головний адміністратор Харківської об-
ласної філармонії. заарештований 6 квіт-
ня 1938 р. як член антирад. сіоністської 
шпигунської організації (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 21 червня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

двоРников іван володимирович на-
родився 1889 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
Технік-приймальник заводу «Трансзв’язок». 
заарештований 14 лютого 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 26 липня 1989 р.

двоРников михайло валентинович на-
родився 1895 р. у м. Чауси Чаусівського пов. 
Могильовської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 

у Харкові. постачальник південмонтажбуду. 
заарештований 16 серпня 1937 р. за статтями 
5410, 5411 КК УРСР і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 19 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. звільне-
ний з-під варти 23 січня 1945 р. Реабілітова-
ний 13 січня 1978 р.

двоРников олександр володимирович 
народився 1890 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
виконавець відділу постачання Харківського 
міськжитлобуду. заарештований 23 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію, належність до 
білогвардійського підпілля (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), помер 9 квітня 1938 р. у Хар-
ківській в’язниці. Справу закрито УДб ХОУ 
УНКвС 22 травня 1938 р. через смерть під-
слідного. Реабілітований 7 жовтня 1993 р.

двоРников олександр іванович наро-
дився 1894 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Технік-інструктор Оргчормету. заарештова-
ний 26 травня 1938 р. як член шпигунської 
шкідницької організації (статті 546, 547 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

двУкРаєв (двокраїв) арсеній арсенійо-
вич народився 1879 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з міщан, освіта середня, позапарт. 
постачальник палива заводу ім. Медведєва. 
заарештований 16 квітня 1938 р. як член к.-р. 
білогвардійської організації РОвС (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), а 20 березня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито прокуратурою Харків-
ської обл. 29 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

двУкРаєв (двокраїв) володимир арсені-
йович народився 1881 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з міщан, освіта середня, позапарт. 
Старший бухгалтер обласної контори торгбан-
ку. У 1920 р. під арештом органів ЧК як колиш-
ній білогвардієць. У 1930 р. під арештом ор-
ганів ДпУ за к.-р. діяльність. заарештований 
13 липня 1938 р. як член к.-р. військово-бо-
йової білогвардійської організації (статті 542, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

деблеР василь адольфович народився 
1902 р. у Харкові. Німець, з робітників, освіта 
вища, позапарт. Служив у м. Іркутськ Східно-
Сибірського краю. Командир відділення 6-го 
топографічного загону, військовий інженер 
3-го рангу. заарештований 1 вересня 1938 р. 



588 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

як член шпигунської диверсійної організації 
(статті 581 п. «б», 589, 5811 КК РРФСР), спра-
ву закрито Ов ГУДб НКвС забайкальського 
військокругу 10 серпня 1939 р. (ст. 204 п. «б» 
КпК РРФСР).

девУцька марія михайлівна народилася 
1893 р. у с. Свєнтки Клюнівського пов. Калісь-
кої губ. полька, із селян, письмен., позапарт. 
проживала в сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Домогосподарка. заарештова-
на 16 жовтня 1937 р. за наказом НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р. і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 29 травня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбувала в Сибтабі. На 1958 р. прожива-
ла в м. Мерефа. Реабілітована 20 травня 1958 р.

девУцький василь (войтек) якович 
(якóбович) народився 1891 р. у м. Мстов Чен-
стоховського пов. петроковської губ. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник взуттєвої фабрики 
ім. Шмідта. заарештований 13 серпня 1937 р. 
за розвідувальну та антирад. діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 24 вересня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 12 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 20 травня 1958 р.

дев’ятко Ганна Федорівна народилася 
1893 р. у с. Сергеєвка Курської губ. Росіянка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештова-
на 21 квітня 1938 р. за наказом НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р. і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 9 серпня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбувала в Темтабі. На 1956 р. прожи-
вала в Харкові. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

деГен Рейнгард Фрідріхович народився 
1910 р. у с. Ягоденка волинської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Новомиколаївка Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 2-ї 
п’ятирічки. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 грудня 1937 р. за к.-р. 
фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

деГліна софія борисівна народилася 
1909 р. на ст. Микитівка бахмутського пов. 

Катеринославської губ. єврейка, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., у 1925—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживала в Харкові. змін-
ний майстер заводу пластмас. заарештованою 
не була, під підпискою про невиїзд з 10 січ-
ня 1938 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

деГнеР (дейгнер) михайло Фрідріхович 
народився 1892 р. у с. Непізнаничі Новоград-
волинського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у радгоспі ім. Сталіна у Дворічан-
ському р-ні Харківської обл. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 17 грудня 
1937 р. за шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

деГтяР андрій лаврентійович, див. ДЕГ-
ТЯÐЬОÂ (Дåõòÿðüîâ, Дåгòÿð) Аíäð³й Лàâðåí-
ò³йîâèч.

деГтяР Григорій дмитрович народився 
1892 р. у с. Кустолове Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
товарної контори ст. Люботин півд. залізниці. 
заарештований 20 грудня 1937 р. за розповсю-
дження анекдотів антирад. змісту (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці в спец-
складі 2 лютого 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 13 липня 1990 р.

деГтяР микита стеïанович народився 
1901 р. у с. Одринка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. південний 
Харківського р-ну Харківської обл. завідувач 
гаражу Хароблспоживспілки. заарештований 
1 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у бамтабі 
в м. Свободний Хабаровського краю та бур-
залізничтабі на ст. Ізвєсткова Амурської заліз-
ниці. На 1960 р. проживав у сел. південний, 
працював учителем. Ухвалою особливої нара-
ди при МДб СРСР від 15 березня 1952 р. суди-
мість знято. Реабілітований 29 липня 1960 р.

деГтяР Федір олексійович народився 
1898 р. у стан. полтавська Кубанської обл. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
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проживав у с. Довгеньке Ізюмського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. заареш-
тований 2 березня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(статті 542, 5410, 5411, 5413 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 березня 1989 р.

деГтяРенко василь іванович народився 
1888 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. Дергачі Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Харківської бази плодоовочторгу. за-
арештований 21 вересня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

деГтяРенко микола єлисейович на-
родився 1875 р. у с. заброди богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
броди богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. постишева. У 1931 р. май-
но конфісковане. заарештований 4 серпня 
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 15 березня 1989 р.

деГтяРьов (дехтярьов, дегтяр) андрій 
лаврентійович народився 1894 р. у с. білий 
Колодязь вовчанського пов. Харківської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ХТз. 
У 1929 р. розкуркулений. У 1930 р. під арештом 
за справою СвУ. заарештований а 18 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 18 грудня 1937 р. звільнений з-під вар-
ти на підписку про невиїзд. Справу закрито 
Харківською міжрайопергрупою УДб НКвС 
10 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

деГтяРьов михайло мойсейович наро-
дився 1897 р. у с. Старий Салтів вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Старий 
Салтів Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1932 р. виключений 
з колгоспу. заарештований 17 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 26 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

деГтяРьов олександр савелійович, див. 
ДЕÕТЯÐЬОÂ (Дåгòÿðüîâ) Олåêñàíäð Сàâåл³йîâèч.

деГтяРьов семен іванович народив-
ся 1894 р. у с. Рогань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рогань 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Чугуївських кагатів. У 1928 і 1931 рр. розкур-
кулений. Ухвалою особливої наради при ко-
легії ДпУ УСРР від 11 квітня 1931 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до північного краю на 
3 роки. На засланні перебував у м. Котлас 
північного краю. заарештований 21 вересня 
1937 р. як соціально шкідливий елемент та за 
антирад. агітацію (ст. 33 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у південтабі. Реабілітований 
6 вересня і 8 червня 1989 р.

деГтяРьов тихін миколайович народив-
ся 1898 р. у с. Рогань Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Рогань Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник Донводобуду. 
У 1931 р. розкуркулений. Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 11 квітня 
1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий до пів-
нічного краю на 3 роки. На засланні перебував 
у м. Котлас північного краю. заарештований 
18 листопада 1937 р. як розкуркулений, що втік 
із заслання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував на 
будівництві Куйбишевського гідровузла. Ре-
абілітований 6 вересня і 26 червня 1989 р.

деГтяРьов Федір якимович, див. ДЕÕ-
ТЯÐЬОÂ (Дåгòÿðüîâ) Фåä³ð Яêèìîâèч.

деделева (дєдєлєва) марія йосиïівна 
народилася 1898 р. у с. полінержки Ковен-
ської губ. Литовка, із селян, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Секре-
тарка музичної школи. заарештована 14 лис-
топада 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 2 грудня 1937 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дедю олександр васильович народився 
1888 р. у с. Редюмар бессарабської губ. Мол-
даванин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. провідник депо «Обо-
ротне». заарештований 28 вересня 1937 р. за 
нелегальний перехід на територію СРСР із 
бессарабії зі шпигунським завданням (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент позбавлений права 
проживання у 15 населених пунктах СРСР на 
5 років. Реабілітований 21 січня 1997 р.
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дедюлін олексій Григорович народився 
1905 р. у с. Ремчуговка бугурусланського пов. 
Самарської губ. Росіянин, із селян, освіта не-
закончена вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Молодший інженер та начальник технічної 
частини Харківського аероклубу. заарештова-
ний 1 вересня 1937 р. за к.-р. троцькістську фа-
шистську діяльність та шкідництво (статті 5410, 
547 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1958 р.

деЗін ян янович народився 1892 р. на 
хут. Данги віндавського пов. Курляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт., до 1933 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. заареш-
тований 4 грудня 1937 р. за шкідницьку ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 1 вересня 1989 р.

дейГнеР михайло Фрідріхович, див. 
ДЕГНЕÐ (Дåйгíåð) Ìèõàйлî Фð³äð³õîâèч.

дейль отто людвігович, див. ДЕЛЬ 
(Дåйлü) Оòòî Люäâ³гîâèч.

дейль Фрідріх якович, див. ДЕЛЬ 
(Дåйлü) Фð³äð³õ Яêîâèч.

дейнеко Георгій микитович народився 
1899 р. у с. Гути богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер Харківського відділення Мосзагот-
торгу. заарештований 21 жовтня 1937 р. як 
доброволець білої армії та за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
30 червня 1961 р.

дейнеко дмитро семенович народився 
1914 р. у с. зарябинка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1937 рр. член 
вЛКСМ. Служив у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Червоноармієць 14-го 
корпусного артполку. заарештований 2 лис-
топада 1937 р. за к.-р. троцькістську агіта-
цію і військовим трибуналом ХвО 10 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі. На 1955 р. проживав у с. па-
лянишники богодухівського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 10 жовтня 1974 р.

дейнеко марія Павлівна народилася 
1902 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала в сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Комірник 
пивного складу. заарештована 17 листопа-
да 1937 р. як дружина японського шпигуна 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці в березні 1938 р. звільнена 
з-під варти 26 березня 1938 р.

дейнеко микита іванович народився 
1902 р. у с. Красний Хутор бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу № 48. заарештований 12 вересня 
1937 р. на ст. Харків-пас. за вчинення дебошу 
з закликом до терористичних дій і антирад. 
висловами (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 14 грудня 1937 р. засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у в’яттабі. Реабілітований 20 липня 1990 р.

дейнеко (соколова) олександра да-
нилівна народилася 1905 р. у міст. Люботин 
валківського пов. Харківської губ. Україн-
ка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживала на ст. Харків-Сорт. півд. заліз-
ниці. Домогосподарка. заарештована 4 січня 
1938 р. як дружина засудженого і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 16 бе-
резня 1938 р. як член родини зрадника бать-
ківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Акмолінському 
відділенні Картабу. На 1957 р. проживала 
у Львові. Реабілітована 2 квітня 1957 р.

дейнеко Павло іванович народився 
1895 р. у с. Основа Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. бух-
галтер дитячого санаторію. заарештований 
24 вересня 1937 р. за шпигунську та диверсійну 
роботу на користь Японії (статті 541 п. «а», 549, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 29 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

дейніна марфа Федотівна народила-
ся 1897 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. бу-
фетниця тресту «вогнетрив». заарештована 
27 серпня 1937 р. як дружина члена к.-р. 
троцькістської організації (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 березня 1938 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
5 років. після звільнення з-під варти прожи-
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вала в м. Ашхабад Туркменської РСР. Реабі-
літована 3 травня 1963 р.

дейЧ мойсей йосифович народився 
1884 р. у с. Спічень Люблінської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Конотоп Конотопського р-ну Чер-
нігівської обл. працівник Конотопської за-
готконтори. заарештований 10 квітня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. (ст. 546 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 липня 1957 р.

дейЧмейстеР володимир леонтійович 
народився 1884 р. у м. Рівне Рівненського 
пов. волинської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Лікар ХпРз. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і Харківським облсудом 8 квітня 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. Ухвалою верховного Суду СРСР від 
14 січня 1940 р. вирок суду скасовано, спра-
ву закрито за недоведеності обвинувачення.

делевиЧ Гнат іванович народився 1898 р. 
у м. полоцьк полоцького пов. вітебської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІзОСу. заарештова-
ний 17 квітня 1938 р. за шпигунство на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 липня 1958 р.

делевиЧ савелій іванович народився 
1891 р. у с. владиславове Серпецького пов. 
плоцької губ. поляк, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник ІзОСу. заареш-
тований 27 серпня 1937 р. за к.-р. націоналіс-
тичну агітацію, вихваляння польщі та виступи 
проти заходів партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 листопада 1937 р. позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Картабі. Реабілітований 27 травня 1961 р.

деленко ієронім Григорович народився 
1895 р. у с. вовча Дольна Самбірського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1936 р. член вКп(б). проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник панютинського лісоскладу. за-
арештований 11 лютого 1938 р. за антирад. 
діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 

і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 жовтня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
23 березня 1989 р.

делімаРська ольга Петрівна народи-
лася 1901 р. у м. Слов’янськ Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1932 р. про-
живала в Харкові. Секретарка бурякотресту. 
заарештована 18 жовтня 1937 р. як дружина 
зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 березня 1938 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. На 1956 р. проживала в Москві. 
Реабілітована 19 травня 1956 р.

дель (дейль) отто людвігович народився 
1911 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Тавеж-
ня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Учитель школи. заарештований 31 березня 
1938 р. як член к.-р. фашистської організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

дель (дейль) Фрідріх якович народився 
1902 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

дельмонт альфонс іванович народився 
1907 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. за-
арештований 23 грудня 1937 р. за диверсійну 
та розвідувальну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

делюРман лев никифорович народився 
1897 р. у с. Цибулівка Тираспольського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Лі-
сотехнік НДІ лісового господарства. заарешто-
ваний 1 квітня 1938 р. як член к.-р. повстан-
ської організації (статті 549, 5411 КК УРСР), 
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справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 22 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дембіцька марія адольфівна, див. 
ÏШЕГАЛ²НСЬÊА (Дåìá³цüêà) Ìàð³ÿ Аäîлüф³âíà.

деменко Захар денисович народився 
1893 р. у с. вільшани Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського заводу № 183. заарештований 
15 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу за-
крито УДб УНКвС по Харківській обл. 17 січ-
ня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) за недоведе-
ності складу злочину зі звільненням з-під варти.

дементьєв Григорій вікторович наро-
дився 1907 р. у с. перекіп валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б). проживав у с. пе-
рекіп валківського р-ну Харківської обл. 
Оператор ст. Нова баварія півд. залізниці. 
заарештований 29 червня 1938 р. як член 
польської шпигунської диверсійної організа-
ції (статті 546 ч. 1, 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 28 бе-
резня 1939 р. по суду виправданий.

деменЧУк володимир дементійович 
народився 1888 р. у м. вільно віленської 
губ. Українець, з міщан, освіта початкова, 
у 1917—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор Харківського централь-
ного телеграфу. заарештований 5 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 червня 1959 р.

демиденко андрій Прохорович наро-
дився 1912 р. на хут. Миколаївський павло-
градського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Дягівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. будьонного. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі в м. ворошиловськ Далекосхідно-
го краю. Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

демиденко аркадій Григорович наро-
дився 1900 р. у с. Івано-Шийчине богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер 4-го державного союз-
ного проектного інституту. заарештований 

9 липня 1938 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 7 грудня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти. На 1941 р. курсант протитанкових 
курсів західного фронту, старший лейтенант. 
заарештований 27 вересня 1941 р. за вихва-
ляння армії ворога та перебування в оточенні 
(статті 5810 ч. 1, 193 п. «б» КК РРФСР) і вій-
ськовим трибуналом Казанського гарнізону 
12 листопада 1941 р. (ст. 5810 ч. 2 зі санкції 
ст. 582 КК РРФСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 10 квітня 1990 р.

демиденко Захар Романович народив-
ся 1890 р. на хут. замнивуси богодухівського 
пов. Харківської обл. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського верстатобудівно-
го заводу. заарештований 7 березня 1938 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 18 липня 1958 р.

демиденко іван Захарович народився 
1907 р. на хут. Новомиколаївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. прожи-
вав на хут. Новомиколаївка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу. за-
арештований 22 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у То-
масинтабі. Реабілітований 20 червня 1989 р.

демиденко митрофан макарович на-
родився 1879 р. у с. Дунинівка золотоніського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Кооптрансу. У 1930 р. розкур-
кулений. У 1930—1935 рр. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 20 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

демиденко михайло якимович на-
родився 1912 р. у с. березники Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лукашівка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний Донбас». 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 2 січня 
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1938 р. як член к.-р. організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

демидов (Рейнгард) іван Петрович на-
родився 1887 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, з [дворян], освіта незакінчена вища, 
позапарт. безробітний, за фахом хімік. за-
арештований 30 січня 1938 р. як член біло-
гвардійської бойової організації та за розвіду-
вальну роботу (статті 542, 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 7 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 березня 1989 р.

демидов василь кóзьмич народився 
1892 р. у с. Іванівка вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. завгосп експери-
ментального інституту ветеринарії. заарештова-
ний 19 березня 1938 р. як член антирад. україн-
ської націоналістичної терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

демидюк Григорій данилович наро-
дився 1904 р. у міст. Рафалівка Луцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. поміч-
ник фінінспектора фінвідділу Ленінського 
райвиконкому. заарештований 5 листопада 
1937 р. за к.-р. розвідувальну роботу на ко-
ристь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

демиЧев архиï харитонович народився 
1896 р. у с. Лідине бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1918—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інструк-
тор спортивного товариства «Динамо». за-
арештований 14 липня 1938 р. як член пра-
вотроцькістської організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 21 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

деміРЖян оганес (акоï) вартанович 
народився 1873 р. у м. Іспір, Туреччина. вір-
мен, із селян, освіта початкова, позапарт. 

проживав у Харкові. Чистильник взуття арті-
лі «Схід». заарештований 17 лютого 1938 р. як 
член антирад. бойової організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 березня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 вересня 1956 р.

деміШев Григорій дмитрович народив-
ся 1902 р. у с. Старий Караван Ізюмського 
пов. Харківської губ. Грек, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Рижове 
близнюківського р-ну Харківської обл. На-
чальник цеху Рижовського деревообробно-
го заводу. заарештований 30 грудня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 17 жовтня 1938 р. за участь 
у к.-р. троцькістській організації, шкідництво 
та к.-р. агітацію винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 квітня 1960 р.

деміШев Павло лазарович народився 
1916 р. у с. богатир Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Грек, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу № 183. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. за шпигунську та диверсійно-на-
ціоналістичну діяльність (статті 546, 549, 5410 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 4 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільнення з-під варти.

демковський Петро миколайович 
народився 1896 р. у м. Городниця Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
з робітників, освіта вища, у 1926—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інженер-
конструктор ХЕМзу. заарештований 26 ве-
ресня 1937 р. за розвідувальну роботу (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Усольтабі. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. 
справу повернено на дослідування. Спра-
ву закрито військовою прокуратурою ХвО 
27 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 7 вересня 1939 р.

демонЖаРа дмитро юрійович наро-
дився 1892 р. у с. Куни [провінції Східна 
Галичина] Австро-Угорської імперії. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Краснопавлівка Лозівського 
р-ну Харківської обл. Робітник молокоспіл-
ки. заарештований 10 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Харківської обл. 
2 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).
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демоЧка іван малафійович народив-
ся 1899 р. у с. Кабанівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Станич-
не Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Стрілочник ст. власівка півд. залізниці. за-
арештований 14 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито прокуратурою Харківської обл. 29 черв-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР). звільнений 
з-під варти 4 липня 1939 р.

демський володимир олександрович 
народився 1900 р. у с. Новоселівка Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер Укрросжирмасла. за-
арештований 19 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової білогвардійської організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 4 листопада 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 10 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 березня 1989 р.

демУРдЖян оганес Григорович наро-
дився 1911 р. у м. Ерзерум, Туреччина. ві-
рмен, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. буфетник тресту кафе-
ресторанів. заарештований 25 березня 1938 р. 
як член к.-р. терористичної дашнацької ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
7 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
12 червня 1956 р.

демЧенко Галина Петрівна народилася 
1910 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. Українка, із священнослужителів, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 8 жовтня 
1937 р. як дружина учасника військово-фа-
шистської змови (ст. 541 п. «в» КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 грудня 1937 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Картабі. 
Реабілітована 25 червня 1957 р.

демЧенко данило несторович народив-
ся 1889 р. у м. Лебедин Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у м. Лебедин 
Лебединського р-ну Харківської обл. Старший 
лісовод Лебединського райземвідділу. заареш-
тований 26 лютого 1938 р. як член підпіль-
ної антирад. есерівської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 січня 1957 р.

демЧенко єгор сергійович народився 
1898 р. у с. Киселі зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Кам’янка Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Тракторист 
Кам’янецької МТС. заарештований 5 листо-
пада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 24 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 березня 1963 р.

демЧенко іван васильович народив-
ся 1914 р. у с. верхня Грунь Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. жихар Харківського р-ну 
Харківської обл. помічник машиніста депо 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 20 вересня 1937 р. за к.-р. пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 15 грудня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Ухвалою судово-наглядової колегії верховно-
го Суду СРСР від 15 лютого 1938 р. вирок 
лінсуду скасовано, справу повернено на но-
вий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Лінсудом півд. залізниці 10 квітня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

демЧенко іван іванович народився 
1902 р. у стан. Кумилженська Хоперського 
окр. Області війська Донського. Українець, 
з робітників, освіта неповна середня, член 
вКп(б) з 1928 р. проживав у Харкові. На-
чальник відділення 3-го відділу УДб УНКвС 
по Харківській обл. заарештований 12 травня 
1938 р. за к.-р. зрадницьку роботу (ст. 541 
п. «б» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 10 грудня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

демЧенко кóзьма сергійович народив-
ся 1910 р. у с. Киселі зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Демченка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Лихачовської цукрової бази. У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 6 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Самартабі. На 1962 р. проживав 
на ст. Лихачове у Олексіївському р-ні Хар-
ківської обл. Реабілітований 20 липня 1962 р.

демЧенко микола Григорович наро-
дився 1897 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, позапарт. Кош-
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торисник 5-го проектно-монтажного тресту. 
заарештований 18 жовтня 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 грудня 1966 р.

демЧенко микола іванович народився 
1901 р. у вовчанському пов. Харківської губ. 
Українець, із службовців, освіта початкова, 
у 1927—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник клубу 4-го залізнично-
го полку. заарештований 10 серпня 1937 р. 
як учасник антирад. військово-троцькістської 
змови (статті 541 п. «б», 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
4 жовтня 1937 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна і позбавленням 
військового звання «старший політрук». Роз-
стріляний 5 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 11 січня 1958 р.

демЧенко олександр стеïанович на-
родився 1905 р. у с. болгар валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1923—1927 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. болгар валківсько-
го р-ну Харківської обл. Рахівник колгоспу 
ім. Косіора. заарештований 22 жовтня 1937 р. 
як організатор антирад. угруповання та за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 4 серпня 
1938 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито валківським Рв 
НКвС 7 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі скасуванням підписки про невиїзд.

демЧенко семен несторович народився 
1894 р. у м. Лебедин Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Учитель школи 
№ 30. заарештований 5 листопада 1937 р. за 
зв’язок з ворогом народу — рідним братом, ан-
тирад. агітацію та підривну роботу (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 листопада 
1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у бурейтабі на ст. біракан Амур-
ської залізниці. Справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 27 лютого 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

демЧенко сергій якимович народився 
1911 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав і працював бригадиром 
трактористів у радгоспі «профінтерн» вовчан-
ського р-ну Харківської обл. заарештований 
7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 

по Харківській обл. від 23 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 15 червня 1989 р.

демЧенко стеïан васильович наро-
дився 1901 р. у с. Гаврилівка Харківського 
пов. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Гаврилівка Харківського р-ну 
Харківської обл. Шофер колгоспу ім. 14-річчя 
жовтня. У 1930 р. як член родини куркуля 
висланий до м. Архангельськ. У 1930 р. із 
заслання звільнений. заарештований 3 лис-
топада 1937 р. як син куркуля, що втік із 
заслання (ст. 5410 ч. 1 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 
в Усольтабі. Реабілітований 21 вересня 1962 р.

демЧенкова-ГоРдійЧик олена юхи-
мівна народилася 1906 р. у сел. Нова баварія 
Харківського пов. Харківської губ. Українка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живала у сел. Нова баварія Харківського р-ну 
Харківської обл. Домогосподарка. заарешто-
вана 9 вересня 1938 р. як дружина члена 
антирад. правотроцькістської диверсійної те-
рористичної організації, що існувала на півд. 
залізниці (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і звільнена з-під варти 
на підписку про невиїзд як мати немовля-
ти. Справу закрито особливою нарадою при 
НКвС СРСР 28 жовтня 1938 р. з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

демЧУк іван стеïанович народився 
1902 р. у с. Радваничі брестського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1930—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Технік-норму-
вальник Харківського велосипедного заводу 
ім. петровського. заарештований 15 листо-
пада 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 9 грудня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 29 листопада 1960 р.

демЧУк тимофій данилович народився 
1897 р. у с. бугри волинської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1923 р. проживав у Харкові. Директор Сум-
ського маслозаводу. заарештований 26 квітня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 1938 р. 
(статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1957 р.
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дем’яненко дмитро карïович наро-
дився 1893 р. у с. Нижня Сироватка Сумського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Лю-
ботин Харківського р-ну Харківської обл. Те-
леграфіст ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. за-
арештований 17 грудня 1937 р. за те, що спів-
чував троцькістській опозиції (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 червня 1938 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбував у Каргопольтабі, де й помер 
1942 р. Реабілітований 19 листопада 1957 р.

дем’яненко євтихій Захарович наро-
дився 1886 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. пенсіонер. 
заарештований 1 березня 1938 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито прокуратурою Харківської обл. 16 бе-
резня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) за не-
доведеності складу злочину.

дем’яненко олексій васильович наро-
дився 1900 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янського агроіндустріального технікуму. 
У 1930 р. розкуркулений. У 1930—1932 рр. пе-
ребував на засланні. заарештований 14 квіт-
ня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяльність 
на користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

дем’яненко Пилиï терентійович на-
родився 1891 р. у с. Губарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Гу-
барівка богодухівського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер бурякоприймального пункту цукро-
заводу «первухінський». У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 17 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 27 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував в Амуртабі, де й помер 17 жовтня 
1941 р. Реабілітований 13 листопада 1959 р.

дем’яненко яким Григорович наро-
дився 1887 р. у с. Губарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. воло-
димирівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Робітник володимирівського лісокомбі-

нату. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. У 1931 р. висланий до північ-
ного краю на 3 роки. заарештований 3 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію та к.-р. погляди 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у північзаліз-
ничтабі. помер 12 травня 1942 р. у м. Ухта 
Комі АРСР. Реабілітований 9 червня 1989 р.

дем’янець йосиï семенович народив-
ся 1894 р. у с. Григорівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Гри-
горівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталінської консти-
туції. заарештований 8 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою близ-
нюківського р-ну 25 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дем’яник кóзьма Прокоïович наро-
дився 1903 р. у с. Хрестище Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. Івангород Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Шевчен-
ка. У 1932 р. розкуркулений. заарештований 
2 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. помер у травні 1938 р. [у місці ув’яз-
нення]. Реабілітований 13 листопада 1959 р.

дем’янко василь іванович народився 
1899 р. у с. петрівці Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Рахівник 
радгоспу «Комуніст». заарештований 7 верес-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 15 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. помер 14 берез-
ня 1938 р. у місці ув’язнення. Реабілітований 
6 червня 1958 р.

дем’янов андрій Федорович народився 
1883 р. у с. зарожне зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. зарожне Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Двірник Чугуївської 
районної лікарні. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 2 листопада 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. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 24 лютого 1994 р.
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дем’яновиЧ Григорій Петрович наро-
дився 1881 р. у с. Тьоткино Рильського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІпРзу. заарешто-
ваний 20 листопада 1937 р. як член японської 
диверсійної організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Ста-
лінській обл. 29 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 
1937 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 26 грудня 1958 р.

дем’янЧенко кóзьма іванович наро-
дився 1870 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. барвінкове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Не працював, інвалід 2-ї групи. 
заарештований 29 березня 1938 р. як член 
антирад. націоналістичної повстанської ор-
ганізації та за антирад. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито барвін-
ківським Рв НКвС 5 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дем’янЧенко стеïан іванович народив-
ся 1876 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Довгалівка Савинсько-
го р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
заарештований 25 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 18 квітня 1990 р.

дем’янЧУк Григорій Федорович наро-
дився 1896 р. у с. Симаківка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. бабаки Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник бабаківської дільниці 
радгоспу «Кегичівка». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 4 лютого 1938 р. за к.-р. 
фашистську агітацію, шпигунство (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 жовтня 1959 р.

дем’янюк микола ілліч народився 
1891 р. у с. Молодятин Коломийський пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Лихачове Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Обхідник 
служби колії ст. Лихачове півд. залізниці. за-
арештований 19 серпня 1937 р. за диверсійну 

діяльність (ст. 547 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Лозова півд. залізниці 
13 жовтня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

дем’янюк онисій іванович народився 
1891 р. у міст. баранівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кислівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Сторож Кислівського бурякорадгоспу. 
заарештований 18 квітня 1938 р. за к.-р. роз-
відувальну діяльність на користь іноземної 
держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квіт-
ня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 5410, 5417, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 13 березня 1959 р.

денеРт юлій вільгельмович народився 
1895 р. у с. Слустове пултуського пов. вар-
шавської губ. Німець, з робітників, письмен., 
позапарт. проживав у м. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Сторож паливного 
складу залізничного депо ст. Мерефа півд. 
залізниці. заарештований 11 лютого 1938 р. за 
к.-р. націоналістичну пропаганду, вихваляння 
фашистського ладу в польщі та Німеччині 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
17 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків 21 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

денисенко володимир миколайович 
народився 1895 р. у с. Крючки Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Крючки Савинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «правда». У 1929 р. роз-
куркулений. У 1935 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 6 березня 1938 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Савинським Рв НКвС 10 лю-
того 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

денисенко Григорій васильович на-
родився 1901 р. у с. Кам’яний брід Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на хут. вишневий близнюківського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
ім. 17-го партз’їзду. заарештований 21 люто-
го 1938 р. як член к.-р. організації (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 лютого 1958 р.
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денисенко євген васильович народив-
ся 1892 р. у м. петропавловськ Акмолінської 
обл. Українець, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник на-
вчальної частини курсів ппО півд. залізниці. 
заарештований 15 грудня 1937 р. як член шпи-
гунської організації, що працювала на поль-
щу та Латвію (статті 541 п. «а», 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 21 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1959 р.

денисенко іван кирилович народився 
1890 р. у с. Матвіївка полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Комарівка Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник навчального гос-
подарства ім. 1 Травня. У 1932 р. розкуркуле-
ний, засуджений на 1 рік примусових робіт. 
заарештований 29 квітня 1938 р. як член ан-
тирад. шпигунської організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

денисенко іван михайлович народив-
ся 1898 р. у с. перекіп валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пере-
кіп валківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. заарештований 4 бе-
резня 1938 р. як член антирад. української 
націоналістичної терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 27 березня 
1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
31 грудня 1958 р.

денисенко іван юхимович народився 
1892 р. у м. Олександрівськ Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, член вКп(б) 
з 1917 р. проживав у Харкові. Начальник 
лісотарного сектора міжобласної Харківської 
контори Укрхарчпостачу. заарештований 
4 червня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
28 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

денисенко марія Германівна наро-
дилася 1904 р. у с. Орлівка Чернігівської губ. 
Українка, із селян, освіта незакінчена вища, 
член вКп(б)з 1920 р. проживала в Харкові. 
Студентка педінституту. заарештована 16 лис-
топада 1937 р. як дружина члена антирад. те-
рористичної організації і ухвалою особливої 

наради при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. 
як член родини зрадника батьківщини по-
збавлена волі у вТТ на 8 років. Термін пока-
рання відбувала в Темтабі. На 1959 р. прожи-
вала в Харкові. Реабілітована 5 вересня 1958 р.

денисенко олексій михайлович наро-
дився 1889 р. у міст. балаклія зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. балаклія північно-Донецької залізниці. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР від 29 квітня 1933 р. (ст. 5411 КК УСРР) 
висланий до північного краю на 3 роки. за-
арештований 26 вересня 1937 р. як член к.-р. 
повстанської організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 листо-
пада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 11 лип-
ня і 29 березня 1989 р.

денисенко Петро іванович народився 
1888 р. у с. Гончарівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гончарівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. майно конфісковане. заареш-
тований 3 серпня 1937 р. за антирад. розмови 
та терористичні наміри (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 Хар-
кові. Реабілітований 10 квітня 1989 р.

денисенко сава семенович народився 
1896 р. у с. Озеряни Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Каплунівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 22 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію, к.-р. погляди та 
службу в петлюрівській армії (статті 5410, 543 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 грудня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Ухтіжемтабі. На 1971 р. проживав 
у с. Рудня-Озерянська Олевського р-ну жито-
мирської обл. Реабілітований 2 вересня 1971 р.

денисенко яків Павлович народився 
1911 р. у с. Гонтарівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
у радгоспі «проф інтерн» вовчанського р-ну 
Харківської обл. У 1929 р. розкуркулений. 
У 1930 р. позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
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ки УНКвС по Харківській обл. від 23 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
14 червня 1989 р.

денисов дмитро іванович народився 
1895 р. у Києві. Росіянин, з кустарів, освіта по-
чаткова, у 1917—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Голова Харківської міськ-
ради Тсоавіахіму. заарештований 23 серпня 
1937 р. за участь у військово-фашистській 
змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
9 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна з негайним виконанням виро-
ку згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 груд-
ня 1934 р. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 листопада 1957 р.

денисов Федір овер’янович народив-
ся 1904 р. у с. Михайлівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Михайлівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. завгосп 
колгоспу «Червоний жовтень». заарештова-
ний 25 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у бур-
табі на ст. Ізвєсткова Далекосхідної залізниці 
та с. Абезь Комі АРСР, де й помер 28 червня 
1943 р. Реабілітований 14 листопада 1958 р.

денисова антоніна харитонівна на-
родилася 1906 р. у Києві. Українка, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт. 
проживала в Харкові. бібліотекарка редакції 
газети «Харківський робітник». заарештована 
26 жовтня 1937 р. як дружина учасника вій-
ськово-фашистської змови (ст. 541 п. «в» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 11 лютого 1938 р. позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Сегежтабі та Картабі. На 1991 р. проживала 
в Києві. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

денисова-УРальська єлизавета Пи-
лиïівна народилася 1897 р. у м. Симбірськ 
Симбірської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 14 квітня 
1938 р. за наказом НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р. і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 вересня 1938 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбува-
ла в Темтабі. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

денисов-УРальский Петро Пав-
лович народився 1892 р. у сел. Дебальцеве 
бахмутського пов. Катеринославської губ. 

Росіянин, з робітників, освіта вища, поза-
парт., у 1917—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Начальник паровозного депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
16 вересня 1937 р. за к.-р. підривну шкідниць-
ку діяльність (ст. 547 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 26 березня 
1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 27 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 листопада 1957 р.

денисюк олексій климентович наро-
дився 1912 р. у м. білосток білостоцького 
пов. Гродненської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Робітник на будівництві за-
лізничної гілки Куп’янськ — Красний Лиман. 
заарештований 14 грудня 1937 р. за к.-р. на-
ціоналістичну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом північно-Донецької залізниці 
2 лютого 1938 р. засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 15 березня 1994 р.

дено олексій Григорович народився 
1906 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, осві-
та вища, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. викладач 
педагогічної школи. заарештований 21 берез-
ня 1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито міжрай-
оперслідгрупою УНКвС по Харківській обл. 
27 квітня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

денЧик яків олександрович народився 
1909 р. у с. Хухра Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Стрілець 
стріл. охорони НКШС ст. Люботин півд. за-
лізниці. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом прикордонних і внут-
рішніх військ УРСР по Харківській обл. 
17 червня 1938 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 3 серпня 1990 р.

денщик Гнат євдокимович народив-
ся 1882 р. у с. Довгеньке Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Довгень-
ке Ізюмського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «пролетарка». У 1932 р. розкуркуле-
ний. заарештований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
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Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 травня 1989 р.

денщик кирило Петрович народився 
1881 р. у с. Довгеньке Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, неписьмен., позапарт. про-
живав на хут. Мазанівка Слов’янського р-ну 
Донецької обл. Робітник Слов’янського ліс-
ництва. заарештований 10 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 5 грудня 1989 р.

деПаніоті олександр Гордійович (мо-
либога мóсій Гордійович) народився 1890 р. 
у с. знаменівка Новомосковського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1918 р. проживав 
у Харкові. Начальник сектора молочного ком-
бінату ім. Мікояна. У 1931 р. під слідством Дні-
пропетровського оперсектора ДпУ за участь 
у військовій змові. заарештований 15 лис-
топада 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1958 р.

деПнеР еміль Рóдольфович народився 
1896 р. у с. Стара буда житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кегичівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
на будівництві. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 грудня 1937 р. за к.-р. анти-
державну діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 червня 1964 р.

деППа сигізмóнд Григорович народився 
1901 р. у м. Кам’янець-подільський Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник Харківського ве-
лосипедного заводу. заарештований 3 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 20 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 червня 1962 р.

деППа станіслав Григорович наро-
дився 1896 р. у м. Кам’янець-подільський 
Кам’янець-подільського пов. подільської 
губ. поляк, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. заступник 

начальника експлуатаційного сектора Союз-
трансу. У 1932 р. під слідством ДпУ УСРР як 
член к.-р. організації. заарештований 3 груд-
ня 1937 р. за к.-р. пропаганду та шпигунство 
(статті 541 п. «а», 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 лютого 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 2 березня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 12 березня 1959 р.

деПта валеріан йосифович народився 
1887 р. у с. Чановиці Олькуського пов. Ке-
лецької губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. балаклія балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ст. ба-
лаклія північно-Донецької залізниці. заареш-
тований 15 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 28 липня 1989 р.

деРев’янкін Павло олексійович наро-
дився 1911 р. на хут. Довгий Корочанського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Союзгалантерейтрикотажторгу. заареш-
тований 27 жовтня 1937 р. як член нелегальної 
групи «трясунів» та за к.-р. агітацію серед 
церковників (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 27 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амуртабі в м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 24 березня 1989 р.

деРев’янко антон кóзьмич народився 
1914 р. у с. Гонтарівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. вовчанськ вов-
чанського р-ну Харківської обл. Охоронець 
цегельного заводу № 1. У 1930 р. як член ро-
дини куркуля висланий до північного краю, 
у тому ж році втік. У 1935 р. під арештом за  
втечу з місця заслання. заарештований 2 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 15 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

деРев’янко василь кононович наро-
дився 1898 р. у с. Гонтарівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гонтарівка Старосалтівського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник радгоспу ім. Чувиріна. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. за антирад.  
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
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8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 липня 1965 р.

деРев’янко Григорій тимофійович на-
родився 1899 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Го-
ловний бухгалтер Харківського шляхобуді-
вельного тресту. заарештований 23 лютого 
1938 р. за антирад. діяльність та належність 
до к.-р. білогвардійського підпілля (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

деРев’янко іван миколайович народив-
ся 1878 р. у с. водолага валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Лозова Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ст. Ло-
зова півд. залізниці. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

деРев’янко іван михайлович наро-
дився 1917 р. у с. Оболонь Хорольського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1934—1936 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Сто-
рож цегельного заводу № 3. заарештований 
21 серпня 1937 р. як член к.-р. організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у волготабі. У липні 1940 р. справу повернено 
на дослідування. Справу закрито особливою 
нарадою при НКвС СРСР 29 січня 1944 р.

деРев’янко іван Родіонович народився 
1909 р. на хут. Отрадне Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. волоська бала-
клія Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Молотова. У 1931 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю. 
У 1933 р. із заслання втік і до 1936 р. пра-
цював на шахтах Донбасу. заарештований 
6 травня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 14 серпня 1939 р. (ст. 5 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

деРев’янко микола кóзьмич народив-
ся 1905 р. у с. Гонтарівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав на хут. Си-
рітський вовчанського р-ну Харківської обл. 
Охоронець підсобного господарства верхньо-
писарівського будинку відпочинку. У 1931 р. 
розкуркулений і висланий на Урал, звідки 
втік у 1933 р. заарештований 6 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 приморському краї. Реабілітований 12 трав-
ня 1967 р.

деРев’янко михайло миколайович на-
родився 1891 р. у с. Новоселівка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1923—1928 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Новоселівка 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Харківської товарної контори півд. 
залізниці. У 1930 р. позбавлений виборчих 
прав. У 1932 р. під слідством Макіївського 
міськвідділу ДпУ як білогвардієць. заареш-
тований 6 листопада 1937 р. як офіцер пет-
люрівської армії та за к.-р. націоналістичні 
настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

деРев’янко сергій данилович наро-
дився 1881 р. у с. Співаківка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1922 рр. 
член вКп(б). проживав і працював у сви-
норадгоспі ім. петровського в Ізюмському 
р-ні Харківської обл. У 1926 р. частину майна 
конфісковано. У 1930 р. під слідством ДпУ 
УСРР за к.-р. діяльність. заарештований 7 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Ізюмським Рв НКвС 
30 грудня 1937 р. за недоведеності обвинува-
чення зі звільненням з-під варти.

деРев’янко стеïан никанорович на-
родився 1904 р. у с. піски Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гнидівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. заарештований 22 листопада 1937 р. 
як член японської шпигунської організації 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. 29 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 2 грудня 1937 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 3 березня 1959 р.

деРев’янко Федір іванович народився 
1908 р. у c. Лозова павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ХТз. заарештований 14 червня 
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1938 р. за терористичні наміри, к.-р. агітацію 
та крадіжку піджака (ст. 548 через ст. 17 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 26 ве-
ресня 1938 р. засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 3 ро-
ки. На 1957 р. проживав у м. Красноярськ. 
Реабілітований 19 червня 1992 р.

деРев’янко Федір кóзьмич народився 
1909 р. у с. Гонтарівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Сиріт-
ський вовчанського р-ну Харківської обл. 
Коваль колгоспу «Шлях Леніна». У 1931 р. 
розкуркулений і висланий на Урал, звідки втік 
у 1933 р. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

деРев’янко яків іванович народив-
ся 1898 р. у с. пристін Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пристін 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Стрілоч-
ник ст. Куп’янськ-Сорт. північно-Донецької 
залізниці. У 1928 р. і 1929 р. майно конфіско-
ване. У 1933 р. розкуркулений. заарештований 
12 січня 1938 р. як куркуль, що обманним шля-
хом поступив на роботу на залізничний тран-
спорт, та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької залізни-
ці 28 серпня 1938 р. засуджений до 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 4 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 3 грудня 1992 р.

деРев’янко яків семенович народився 
1887 р. у с. піски Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт. проживав у с. піски Ізюмського  
р-ну Харківської обл. Інвалід-пенсіонер. заареш-
тований 9 вересня 1937 р. як член к.-р. органі-
зації, за шкідництво та шпигунство на користь  
Німеччини (статті 546, 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1957 р.

деРеГУЗ Федір Григорович народився 
1897 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Чорнороб 
Харківського тресту шкільного будівництва. 
Ухвалою судової трійки при колегії ДпУ 
УСРР у 1930 р. як член к.-р. організації СвУ 
(ст. 5410 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у м. Кемь 
Карельської АРСР, у 1937 р. звільнений з-під 

варти достроково. заарештований 28 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

деРенський Роман данилович наро-
дився 1901 р. у с. берестовенька Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Росія-
нин, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. берестовенька Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 1 Травня. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Амуртабі. Реабілітований 
10 лютого 1961 р.

деРеЧинський іона давидович наро-
дився 1892 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер ХТз. заарештований 14 грудня 1937 р. за 
шпигунство на користь польщі (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 серпня 1957 р.

деРЖко Зінаїда іванівна народилася 
1896 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 16 жовтня 1937 р. 
як дружина засудженого (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу за-
крито УДб ХОУ НКвС 7 березня 1938 р. зі 
звільненням з-під варти.

деРЖко Петро іванович народився 
1900 р. у м. Стрий Стрийського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1936 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
23 вересня 1937 р. за к.-р. шкідницьку та 
шпигунську діяльність (статті 546, 547 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 4 листопада 1958 р.

деРиЗемля євген хомич народився 
1901 р. у м. Радом Радомської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Лихачове Олексіївського р-ну Харківської 
обл. завідувач торгівельного відділу Олек-
сіївської райспоживспілки. заарештований 
13 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
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ч. 1 КК УРСР), а 13 квітня 1938 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд, справу 
закрито слідчастиною Харківського міськвід-
ділу НКвС 15 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

деРінГ юліóс Фердинандович народився 
1890 р. у с. Малинівка Радомишльського пов. 
Київської губ. Німець, із [робітників], освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. без-
робітний, за фахом столяр. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги до Тельманівського р-ну Доне-
цької обл., у 1936 р. з місця переселення втік 
і 1937 р. приїхав до Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. заарештований 15 грудня 
1937 р. як член к.-р. німецької фашистської 
організації та за шпигунство на користь Ні-
меччини (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

деРкаЧ ананій Прокоïійович народився 
1899 р. у с. Мирне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Шарівка богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу «Свердловський». заарештова-
ний 25 жовтня 1937 р. як член секти баптистів 
і за антирад. агітацію з використанням релі-
гійних переконань (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бурейтабі. Реа-
білітований 4 листопада 1960 р.

деРкаЧ андрій андрійович народився 
1894 р. у с. Мирне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював сільгоспро-
бітником у радгоспі «Червона нива» богоду-
хівського р-ну Харківської обл. У 1931 р. май-
но конфісковане. заарештований 27 жовтня 
1937 р. як член секти баптистів і за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у бамтабі. Реабілітований 
22 квітня 1960 р.

деРкаЧ іван дмитрович народився 
1881 р. у с. Яблучне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Гав-
рилівка півд. залізниці. бригадир служби 
колії станції. У 1932 р. майно конфісковане. 

заарештований 12 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (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 березня 1989 р.

деРкаЧ іван микитович народився 
1876 р. у с. петропавлівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. пісочин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
лісного складу ст. Рижів. У 1929 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 3 листопада 1938 р. 
за антирад. агітацію висланий до Казахстану 
на 5 років. Реабілітований 29 березня 1989 р.

деРкаЧ іван тихонович народився 1892 р. 
у с. Яблучне богодухівського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Яблучне Охтирського 
р-ну Харківської обл. бригадир служби колії 
ст. Гути півд. залізниці. У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 26 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію та приховування соціально-
го минулого (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 14 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Маріїнськ Кемеровської обл. У жовтні 
1943 р. звільнений з-під варти достроково че-
рез хворобу. Реабілітований 31 березня 1989 р.

деРкаЧ костянтин семенович народив-
ся 1907 р. у варшаві. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у с. вільшани Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель СШ. заарештований 
7 лютого 1938 р. за вихваляння державного 
устрою польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
22 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 травня 1959 р.

деРкаЧ нестір калістратович народив-
ся 1880 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. поден-
ник. заарештований 2 жовтня 1937 р. як 
баптист та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 6 січня 1961 р.

деРкаЧ олександр Павлович народив-
ся 1894 р. у с. Корди пружанського пов. 
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Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. пере-
січне півд. залізниці. Начальник роз’їзду. за-
арештований 3 вересня 1937р. за шпигунство 
та к.-р. агітацію (статті 546, 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. помер 3 грудня 
1938 р., місце смерті невідоме. Реабілітований 
12 березня 1959 р.

деРкаЧ омелян калістратович народив-
ся 1874 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. Член кол-
госпу «змагання». У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав, висланий до 
північного краю, у 1933 р. із заслання втік. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за втечу 
з місця заслання та к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), постановою валківського Рв 
НКвС від 16 жовтня 1937 р. справу направ-
лено на розгляд судової трійки УНКвС по 
Харківській обл. Рішення в справі відсутнє.

деРкаЧ тамара михайлівна народилася 
1905 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянка, із 
священнослужителів, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Архіваріус 2-ї радлікарні. 
заарештована 4 жовтня 1937 р. як дружина за-
судженого члена націоналістично-терористич-
ної організації (наказом НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. 
як член родини зрадника батьківщини по-
збавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Сибтабі та північсхідтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 лютого 1945 р. за високі виробничі по-
казники, відмінну поведінку в побуті термін 
покарання знижено на 6 міс., звільнена з-під 
варти 26 квітня 1945 р. У 1946—1954 рр. про-
живала в м. Магадан, працювала медсестрою 
в поліклініці. Реабілітована 7 травня 1955 р.

деРксен ісак Генріхович народився 
1906 р. у кол. Орлове Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Німець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
Кошто рисник Харківського філіалу будівель-
ного тресту «Сільелектро». заарештований 
26 квітня 1938 р. за шпигунство на користь Ні-
меччини (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

деРФель Григорій аронович народився 
1894 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з міщан, освіта незакінчена вища, 

позапарт. проживав у Харкові. Репортер га-
зети «Харківський робітник». заарештований 
14 квітня 1938 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 травня 1938 р. 
(статті 542, 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 5 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 10 січня 1958 р.

деРюГа кóзьма Петрович народився 
1905 р. у с. березівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, у 1930—1937 рр. член вКп(б). проживав 
на хут. березівка Харківського р-ну Харків-
ської обл. виконувач обов’язків начальника 
відділу матеріального забезпечення Харків-
ського обласного відділення постачання Тсо-
авіахіму. заарештований 2 листопада 1937 р. 
за статтями 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
7 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіска цією осо-
бистого майна з негайним виконанням ви-
року згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 8 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 липня 1957 р.

деРяГа василь миколайович народився 
1880 р. у с. Сніжків валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Сніжків валківського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. по-
збавлений виборчих прав. У 1929 р. майно 
конфісковане. Ухвалою особливої наради при 
колегії ОДпУ від 27 лютого 1930 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до північного краю на 
3 роки. під час етапування втік. У 1935 р. 
за відсутність паспорту та втечу із заслання 
засуджений на 2 роки позбавлення волі. за-
арештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. настрої 
та невдоволення рад. владою (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 11 вересня 1989 р. і 1 лютого 1994 р.

деРяГа олексій матвійович народився 
1897 р. у с. Мала Рогозянка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, у 1919—1937 рр. член вКп(б) 
проживав у Харкові. Начальник проектної 
контори Управління півд. залізниці. заареш-
тований 15 грудня 1937 р. за к.-р. пропаганду, 
зберігання та розповсюдження к.-р. троць-
кістської літератури (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 19 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

десятник микита Гаврилович наро-
дився 1884 р. у с. вовчий Яр зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. вов-
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чий Яр балаклійського р-ну Харківської обл. 
Кравець-кустар. У 1929 р. розкуркулений. 
У 1933 р. висланий до Казахстану, у 1934 р. 
втік. заарештований 27 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
14 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

десятниЧенко Федір єгорович наро-
дився 1906 р. на хут. баранове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. баранове Шевченківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «заповіт Іллі-
ча», бригадир. заарештований 5 листопада 
1937 р. як член антирад. націоналістичної 
повстанської організації (статті 542, 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 542, 
547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 лютого 1958 р.

детиниЧ севастян Федорович народився 
1879 р. на хут. Гурине валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Гурине валківсько-
го р-ну Харківської обл. Сторож механічних 
майстерень ст. Нова баварія півд. залізниці. 
У 1931 р. майно конфісковане. У 1932 р. роз-
куркулений, під слідством за антирад. агітацію. 
заарештований 10 листопада 1938 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 14 травня 1939 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі з обмеженням прав 
на 3 роки. Ухвалою верховного Суду СРСР від 
5 вересня 1939 р. строк покарання знижено 
до 1,5 років позбавлення волі зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 15 березня 1994 р.

дехтяР василь єгорович народився 
1910 р. у с. Стара Мажарка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Стара 
Мажарка зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний промінь». 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
7 вересня 1937 р. за к.-р. розмови, вихваляння 
ворогів народу та висміювання соціалістич-
ного ладу (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 16 червня 1989 р.

дехтяРенко дмитро онисимович на-
родився 1898 р. у с. Дергачі Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дергачі Харківського р-ну Харківської 

обл. Електромонтер ст. Харків-пас. півд. за-
лізниці. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
антирад. настрої та к.-р. пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 5 років. Реабілітований 
15 лютого 1961 р.

дехтяРьов андрій лаврентійович, див. 
ДЕГТЯÐЬОÂ (Дåõòÿðüîâ, Дåгòÿð) Аíäð³й Лàâ-
ðåíò³йîâèч.

дехтяРьов (дегтярьов) олександр са-
велійович народився 1908 р. у с. благодатне 
вовчанського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. благодатне вовчанського р-ну 
Харківської обл. буровий майстер райзем-
відділу в с. Котівка того ж р-ну. заарештова-
ний 14 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки 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 1961 р. проживав на 
ст. приколотне великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 26 травня 1961 р.

дехтяРьов (дегтярьов) Федір якимович 
народився 1900 р. у с. Смирнівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Костянтинівка Донецької обл. 
Робітник хімічного заводу. У 1930 р. розкур-
кулений. У 1931 р. під слідством ДпУ УСРР 
за к.-р. діяльність (ст. 5411 КК УСРР). за-
арештований 22 березня 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 

КК УРСР), справу закрито прокуратурою Ло-
зівського р-ну 11 березня 1939 р.

дехтяРьова мотрона стеïанівна наро-
дилася 1892 р. у с. Рогань Харківського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у с. Рогань 
Харківського р-ну Харківської обл. Різно-
роб. У 1931 р. розкуркулена. заарештована 
21 вересня 1937 р. як соціально небезпеч-
ний елемент та за антирад. агітацію (ст. 33 
КК УРСР) і Харківським облсудом 3 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджена на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Ухвалою судової коле-
гії в кримінальних справах верховного Суду 
УРСР від 7 червня 1939 р. термін покарання 
знижено до 3 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Реабіліто-
вана 10 листопада 1989 р.

деЧев (дичев) стеïан дмитрович наро-
дився 1889 р. у Князівстві болгарія. болгарин, 
із селян , освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. бабаї Харківського р-ну Харківської 
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обл. бригадир-городник радгоспу «Червоний 
партизан». заарештований 1 квітня 1938 р. 
як член шпигунської шкідницької організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 18 лютого 1959 р.

дєдєлєва марія йосиïівна, див. ДЕДЕ-
ЛЕÂА (Дºäºлºâà) Ìàð³ÿ Йîñèï³âíà.

дєдовиЧ костянтин олександрович на-
родився 1890 р. у с. Митявичі Мінської губ. 
білорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер заводського 
комітету Харківського канатного заводу. за-
арештований 12 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію, участь у білогвардійському підпіллі 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 25 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 серпня 1958 р.

дЖамГаРян мкртич хачатóрович на-
родився 1899 р. у м. Александрополь Алексан-
дропольського пов. Ериванської губ. вірмен, 
соціальне походження невідоме, неписьмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник чо-
ботарської артілі ім. 1 Травня. заарештований 
4 березня 1938 р. як член к.-р. дашнацької на-
ціоналістичної шпигунської організації (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 липня 1956 р.

дЖанікян Гарнік оганесович народився 
1896 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. продавець Союзпродмагу. 
заарештований 5 лютого 1938 р. за к.-р. на-
ціоналістичну діяльність (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 542, 
546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

дЖанікян (дженікян) нерцис месро-
ïович народився 1874 р. у м. Салмас, персія. 
вірмен, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Чистильник взуття 
артілі «Схід». заарештований 4 березня 1938 р. 
як член дашнацької організації та націоналіс-
тичної організації «Рамговор» (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 28 січня 1939 р. (статті 197 
ч. 2, 198 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дЖелеП василь Григорович народився 
1896 р. у с. Тулуків Герцогства буковина 

Австро-Угорської імперії. Українець, із се-
лян, освіта середня, у 1930—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Голова робіт-
ничого комітету Харківської обласної с.-г. 
дослідної станції. заарештований 8 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
Чехословаччини (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 квітня 1958 р.

дЖенікян нерцис месроïович див. 
ДЖАН²ÊЯН (Джåí³êÿí) Нåðцèñ Ìåñðîïîâèч.

дЖеПа Петро іванович народився 
1901 р. у с. Гуляйполе Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював у радгоспі «Комбайн» у Лозівському 
р-ні Харківської обл. заарештований 6 верес-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 18 вересня 1964 р.

дЖУмик (Жóмик) василь дмитрович 
народився 1900 р. у с. великий Обзер Ко-
вельського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. варварівка юр’ївського р-ну Дніпропе-
тровської обл. Моторист колгоспу ім. 17-го 
партз’їзду у близнюківському р-ні Харків-
ської обл. заарештований 6 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за к.-р. діяльність 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
20 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 липня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 2 листопада 1956 р.

дЖУмик (Жóмик) микита дмитрович на-
родився 1894 р. у с. великий Обзер Ковельського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Якимівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 17-го партз’їзду. заарештований 
8 березня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 липня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1956 р.

дЖУнковський віталій Петрович на-
родився 1909 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з дворян, освіта середня, позапарт. На-
чальник служби АТС заводу № 183. заареш-
тований 27 вересня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жовтня 
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1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 3 лютого 1961 р.

дЖУПанас Ганна семенівна народилася 
1912 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українка, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 4 лютого 
1938 р. як дружина члена к.-р. правотроць-
кістської диверсійної шкідницької організації 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
19 червня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент позбавлена права проживання 
в 15 населених пунктах на 5 років. Термін по-
карання відбувала в м. Охтирка Сумської обл. 
Реабілітована 15 квітня 1989 р.

дЖУПанас олексій іванович народився 
1905 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та вища, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
структор ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. як член те-
рористичній диверсійної організації та за к.-р. 
пропаганду (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
27 березня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 
5411 КК УРСР) засуджений на 15 років по-
збавлення волі у вТТ з конфіскацією майна. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
Справу закрито Тв УНКвС будівництва Да-
лекої півночі 21 вересня 1942 р. (ст. 204 КпК 
РРФСР). Реабілітований 27 липня 1994 р.

дЖУПанас Петро іванович народився 
1895 р. у міст. Люботин валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Машиніст 
депо ст. Люботин півд. залізниці. заарешто-
ваний 28 квітня 1938 р. за антирад. настрої та 
терористичні прояви (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 21 квітня 1939 р. за-
суджений до 3 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Ухвалою 
залізничної колегії верховного Суду СРСР від 
7 липня 1939 р. вирок лінсуду скасовано, спра-
ву закрито за недоведеності складу злочину.

дЖУРа дмитро овксентійович народився 
1888 р. у с. Лісоводи Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Різ-
никове вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «заповіт Ілліча». У 1932 р. роз-
куркулений. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. на-
ціоналістичну пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 

прокурора СРСР від 19 січня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Реабілітований 3 серпня 1989 р.

дЖУРа матвій Федорович народився 
1892 р. у с. Туринка жовквівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Майстер заводу № 183. 
заарештований 21 серпня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1959 р.

дЗедЗевиЧ станіслав карлович наро-
дився 1877 р. у м. вільно віленської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Інвалід-пенсіонер. 
заарештований 24 травня 1938 р. за к.-р. роз-
відувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 травня 1989 р.

дЗедЗець михайло йосифович наро-
дився 1888 р. у с. Токіне Каліської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. біле Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Лісник артілі ім. Чапаєва. У 1932 р. під 
слідством за к.-р. діяльність. заарештований 
10 липня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
на користь іноземної держави (ст. 546 КК 
УРСР), 10 травня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Харківським 
облсудом 2 червня 1939 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

дЗеРа іван адамович народився 1899 р. 
у с. залужжя провінції Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1925—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Електро-
монтер Харківського заводу «Електропром». 
заарештований 30 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за шпигунство (статті 541 п. «а», 
546, 547, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1957 р.

дЗеРве клав лаïинович народився 
1885 р. у Газенпотському пов. Курляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1905—1919 рр. член РСДРп(м), 
у 1919—1922 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Художник-плакатист латиського 
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робітничого клубу «Дарбс». заарештований 
28 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 вересня 1960 р.

дЗеРГовський (дзержговський) іван 
іванович народився 1889 р. у м. Ломжа Лом-
жинської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
пожежної охорони артілі «Комарівський 
текстильник». У 1935 р. під слідством УДб 
УНКвС по Донецькій обл. за ст. 5410 КК 
УСРР. заарештований 30 серпня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 24 ве-
ресня 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 28 листопада 1989 р.

дЗеРЖГовська (дзержгловська) кате-
рина василівна народилася 1898 р. і прожива-
ла в Харкові. Росіянка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. Модистка 1-го Союз-
універмагу. заарештована 8 жовтня 1937 р. як 
дружина засудженого за шпигунство (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 7 березня 
1938 р. зі звільненням з-під варти.

дЗеРЖинський броніслав йосиïович 
народився 1890 р. у с. Кацевичі Могильов-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1926 р. проживав у Харкові. 
Старший інспектор госпвідділу ХОУ РСМ, 
молодший лейтенант міліції. заарештований 
6 квітня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і військовим трибуналом 
прикордонних і внутрішніх військ ХвО 3 бе-
резня 1939 р. виправданий.

дЗиҐа кóзьма іванович народився 1895 р. 
у с. Криштопівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кришто-
півка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу ім. газети «Ізвєс-
тія». У 1929 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 25 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 19 квітня 
1939 р. виправданий.

дЗиковський юзеф янович народився 
1910 р. у с. Шалигіне Глухівського пов. Черні-
гівської губ. поляк, з робітників, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
військовий фельдшер санчастини в/ч 6524. за-

арештований 5 серпня 1938 р. як член антирад. 
шпигунської організації пОв (статті 541 п. «б», 
548, 5411 КК УРСР), справу закрито Ов НКвС 
43-ї авіабригади 10 вересня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дЗина віктор іванович народився 
1909 р., місце народження, соціальне по-
ходження, партійність невідомі. Українець, 
освіта вища. проживав у Харкові. помічник 
старшого ентомолога Цукротресту. заарешто-
ваний 1 квітня 1938 р. як член троцькістської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 3 квітня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

дЗУль михайло Петрович народився 
1895 р. у с. Тростянець Долинського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Учитель СШ № 1. 
заарештований 17 листопада 1937 р. за к.-р. 
виступи (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 11 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дЗюба кóзьма якимович народився 
1876 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у м. барвінкове барвінківсько-
го р-ну Харківської обл. пенсіонер. заарешто-
ваний 10 квітня 1938 р. як активний церков-
ник та за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР), справу закрито прокурором барвінків-
ського р-ну 12 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 7 лютого 1939 р.

дЗюба микола якович народився 1901 р. 
на хут. Тінь пирятинського пов. полтавської 
губ. Українець, з робітників, освіта неповна 
середня, позапарт. проживав у м. полтава 
полтавської обл. Директор Харківського па-
лацу культури ім. Сталіна. заарештований 
27 квітня 1938 р. як член правотроцькіст-
ської диверсійної терористичної організації 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 13 березня 1939 р. (стат-
ті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засу-
джений на 12 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
2 серпня 1940 р. вирок військового трибу-
налу скасовано, справу передано на розгляд 
зі стадії попереднього слідства. військовим 
трибуналом НКвС при Дальбуді 14 вересня 
1942 р. (ст. 111 КК РРФСР) виправданий зі 
звільненням з-під варти.
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дЗюба михайло єгорович народився 
1914 р. у с. Новоолександрівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. підсеред-
нє великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник бурякорадгоспу «підсеред-
нянський». заарештований 6 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію, крадіжки соцвласності та 
грошей у робітничому гуртожитку (ст. 5410 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 покарання відбував в Амур-
табі. Реабілітований 8 червня 1989 р.

дЗюба Петро Пантелеймонович (Пан-
телійович) народився 1898 р. у с. Грузинське 
Кобеляцького пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. продавець Куп’янського від-
ділення Хаторгу. У 1923—1927 рр. позбавле-
ний виборчих прав як торговець. У 1929 р. 
майно конфісковане. заарештований 3 берез-
ня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяльність на 
користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 542, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 22 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 8 липня 1960 р.

дЗюба Федот омелянович народився 
1904 р. у с. загризове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1927—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Курулька бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. заарештований 10 лютого 1938 р. як 
член антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411, КК УРСР), справу закрито прокурором 
Ізюмського р-ну 26 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР), звільнений з-під варти 19 берез-
ня 1939 р.

дЗюбак Пилиï трохимович народився 
1879 р. у с. Рандава богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Ковалівка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. газети «вісті». У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав, висланий до пів-
нічного краю. У 1930 р. з місця заслання втік, 
був затриманий і засуджений на 3 роки по-
збавлення волі. У 1934 р. з-під варти звільне-
ний. заарештований 8 грудня 1937 р. за анти-
рад. погляди та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 травня 1989 р.

дЗюбин микола Георгійович народив-
ся 1893 р. у с. Кириківка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
невідома, позапарт. проживав у с. Кириківка 
Охтирського р-ну Харківської обл. Учитель 
СШ. заарештований 6 березня 1938 р. як член 
петлюрівської організації «просвіта», у мину-
лому білий офіцер (ст. 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 6 травня 1959 р.

дЗюняк стеïан дем’янович народився 
1895 р. у с. Синявка подільської губ. Укра-
їнець, із селян, письмен., позапарт. прожи-
вав у с. Рудаєве близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Шевченка. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
22 січня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

дЗябЧенко василь олексійович наро-
дився 1896 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського заводу № 183. заарештований 
24 березня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 28 березня 1939 р. виправданий.

дЗядик кирило Павлович народився 
1890 р. у м. Сокаль Сокальського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Сахновщина Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Годинникар-
кустар. У [1929 р.] розкуркулений. заареш-
тований 9 жовтня 1937 р. за розвідувальну  
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

дибко михайло оïанасович народився 
1894 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. Керуючий 
будинкоуправлінням № 4065. заарештова-
ний 18 квітня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 16 жовтня 1956 р.
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диГа дмитро Григорович народився  
1909 р. у с. Тимофіївка Гадяцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у сел. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. помічник 
машиніста паровозного депо ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 10 червня 1938 р. за 
антирад. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Лозова 
півд. залізниці 31 серпня 1938 р.

диГало яків савелійович 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. 
Дегазатор дегазаційного взводу півд. залізни-
ці. заарештований 14 березня 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 5 березня 1939 р. виправданий 
за недоведеності складу злочину.

дидика іван андрійович народився 
1878 р. у с. Козіївка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Козіївка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 4 березня 1938 р. 
як член секти баптистів та за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 31 травня 1939 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

дидика максим андрійович народився 
1875 р. у с. Козіївка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Козіївка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Робітник 
садорадгоспу «Глобівський». У 1932 р. майно 
частково розпродане за несплату податків, по-
збавлений волі в таборі на 4 роки за агітацію, 
звільнений з-під варти у 1934 р. заарешто-
ваний 2 березня 1938 р. за антирад. настрої 
та організацію секти баптистів (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 13 квітня 
1939 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 5 липня 1939 р. 
справу направлено на новий розгляд в іншо-
му складі суддів зі звільненням з-під варти на 
підписку про невиїзд. Харківським облсудом 
29 серпня 1939 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину.

дикан Петро дем’янович народився 
1901 р. на хут. Надежний Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янського цукрозаводу. У 1931 р. за неви-
конання плану хлібозаготівлі засуджений на 
1,5 роки примусових робіт. У 1933 р. розкур-

кулений. заарештований 9 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію проти колгоспного будівництва 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
23 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 15 червня 1989 р.

дикань Петро андрійович народився 
1869 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. бугаївка Савин-
ського р-ну Харківської обл. Сторож сіль-
ради. У 1929 р. розкуркулений. заарештова-
ний 8 вересня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 15 ве-
ресня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

дикань Федір михайлович народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. Робітник за-
воду «Серп і молот». заарештований 26 жовт-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 19 березня 
1938 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 7 лютого 1959 р.

дикаРев іван андрійович народився 
1870 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із священнослужителів, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. безпарафіяльний священик. за-
арештований 27 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання духівництва та за антирад. агі-
тацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 25 травня 1962 р.

дикий василь михайлович народив-
ся 1901 р. у с. полкова Микитівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Учитель СШ № 41. заарештова-
ний 18 квітня 1938 р. як член антирад. теро-
ристичної націоналістичної боротьбистської 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 27 червня 1958 р.

дикий Григорій андрійович народився 
1873 р. у с. Райківщина пирятинського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Сторож ст. Харків-балашівка півд. залізниці. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений права 
голосу. заарештований 30 вересня 1937 р. як 
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розкуркулений, у минулому член партії хлі-
боробів, за участь у виборах гетьмана та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою трійки 
при УНКвС по Курській обл. від 2 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. помер 30 червня 1939 р. 
у Харківській в’язниці № 6. Справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
10 липня 1939 р. через смерть підслідного. 
Реабілітований 22 серпня 1989 р.

диковська берта олександрівна, див 
Б²ЛЕНЬÊА (Дèêîâñüêà) Бåðòà Олåêñàíäð³âíà.

диковський Рафаїл борисович наро-
дився 1908 р. у м. Саксагань верхньодніпров-
ського пов. Катеринославської губ. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Інструктор заочного навчання 
Харківського відділення всесоюзного інсти-
туту заочного навчання Наркомторгу СРСР. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за антирад. 
настрої та терористичні прояви (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 червня 1956 р.

димитРіУ сергій васильович народився 
1892 р. у с. Сарти Аккерманського пов. бес-
сарабської губ. Молдаванин, з міщан, освіта 
вища, у 1918—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Керуючий Спиртотрестом. 
заарештований 4 вересня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 8 жовт-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 11 жовтня 1937 р. [у Києві]. 
Реабілітований 24 вересня 1957 р.

димін ян Рóдольфович народився 
1889 р. у валкському пов. Курляндської губ. 
Латвієць, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
обласного будтресту. заарештований 4 груд-
ня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

димУла адольф іванович народився 
1909 р. у с. Мар’янівка подільської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1932 рр. член вЛКСМ. проживав у сел. бала-
клія балаклійського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник ДАРДзу № 2. заарештований 4 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 13 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

димЧенко Георгій Петрович народив-
ся 1888 р. у с. Григорівка Харківської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Машиніст 
депо ст. Харків-пас. півд. залізниці. заареш-
тований 3 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці у спецскладі 31 березня 1938 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі з поражен-
ням у правах на 2 роки. Ухвалою верховного 
Суду СРСР від 4 червня 1938 р. вирок лінсуду 
скасовано, справу спрямовано на новий роз-
гляд в іншому складі суду. Лінсудом півд. 
залізниці в спецскладі 22 червня 1938 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі з по-
раженням у правах на 3 роки. Реабілітований 
24 лютого 1994 р.

диПтан стеïан васильович народився 
1917 р. у с. Диптани зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1933 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Робітник заводу № 183. 
заарештований 2 листопада 1937 р. за шпи-
гунську роботу на заводі (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 18 грудня 
1937 р. за відсутності складу злочину, звільне-
ний з-під варти 29 грудня 1937 р.

дистель ананій тимофійович народився 
1907 р. у м. вільно віленської губ. єврей, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Керівник оркестру Харківської 
панчішної фабрики ім. Кутузова. заарешто-
ваний 17 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 1 грудня 
1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 лютого 1968 р.

диський никифор савелійович наро-
дився 1891 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 ст. Кириківка півд. залізниці. заареш-
тований 14 січня 1938 р. як куркуль і член 
церкви п’ятидесятників, за антирад. агітацію 
та терористичні настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Люботин півд. залізниці 15 грудня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дитинковський олександр сильве-
стрович народився 1894 р. у м. Ромни Ромен-
ського пов. полтавської губ. Українець, з мі-
щан, освіта незакінчена вища, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер міськфінвідділу. 
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заарештований 19 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової білогвардійської організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито 
Харківською міжрайоперслідгрупою НКвС 
26 квітня 1938 р. за відсутності доказів зі 
звільненням з-під варти.

диЧев стеïан дмитрович, див. ДЕЧЕÂ 
(Дèчåâ) Сòåïàí Дìèòðîâèч.

диЧинський (дочинський) іван іва-
нович народився 1902 р. на хут. Деревищина 
Новоград-волинського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Старе Мажарове зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. 14-річчя жовт-
ня. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 29 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 вересня 1961 р.

діаконЧУк Федір Петрович народився 
1886 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Майстер заводу «Реммаштрест». У 1932 р. за 
підозрою у шпигунстві на користь польщі 
висланий до м. Тамбов на 3 роки. заарешто-
ваний 29 березня 1938 р. за розвідувальну 
роботу на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

діамант лев аронович народився 
1900 р. у м. Атаки Сороцького пов. бесса-
рабської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, у 1924—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інструктор політчастини бу-
рякотресту. заарештований 17 серпня 1937 р. 
як член антирад. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 7 грудня 1937 р. 
(статті 548 через ст. 20, 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 Крастабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 серпня 1944 р. за високі виробничі по-
казники та відмінну поведінку в побуті термін 
покарання знижено на 8 міс. звільнений з-під 
варти 30 грудня 1946 р. з 1947 р. проживав 
у с. Савинці Савинського р-ну Харківської 
обл., працював у райзаготконторі «Головмо-
локо». Реабілітований 11 червня 1955 р.

дід Федір антонович народився 1907 р. 
у с. Нові Роздори павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, пись-

мен., позапарт. проживав у с. Нові Роздори 
Лозівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Калініна. заарештований 11 лютого 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний у Харкові, 
дата виконання вироку невідома. Реабілітова-
ний 31 березня 1989 р.

діденко (дяденко) михайло іванович 
народився 1882 р. у міст. Краснокутськ бо-
годухівського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Кравець артілі ім. Кірова. 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 6 ве-
ресня 1937 р. за залучення населення до бап-
тистської організації та к.-р. погляди (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у в’яттабі в Кіров-
ській обл. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

діденко іван андрійович народився 
1902 р. у м. полтава полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший інженер Союзтранспро-
екту. заарештований 15 грудня 1937 р. (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний [13 січня 1938 р.] 
у Харкові. Реабілітований 5 квітня 1957 р.

діденко іван никифорович народився 
1903 р. на хут. Черкасо-Карабущине Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав і працював у свинорадгоспі «Ке-
гичівка» у Кегичівському р-ні Харківської 
обл. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
8 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 грудня 1961 р.

діденко микита сергійович народився 
1891 р. у с. зідьки зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1927—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. зідьки зміївського 
р-ну Харківської обл. Робітник депо ім. Кіро-
ва ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
1 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 12 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

діденко олексій Григорович народився 
1899 р. у с. борисовка Грайворонського пов. 
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Курської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Головний інженер кон-
тори реконструкції шляхів ст. Ясинувата пів-
денно-Донецької залізниці. заарештований 
23 листопада 1937 р. як член антирад. шпи-
гунської диверсійної організації (статті 547, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. 29 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
2 грудня 1937 р. у [м. Сталіне Сталінської 
обл.]. Реабілітований 27 листопада 1956 р.

діденко стеïан никифорович народив-
ся 1907 р. у с. Черкасо-Карабущине Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Червоноармійське Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу «Кегичівка». Розкуркулений. 
У 1936 р. за шкідництво у радгоспі засудже-
ний на 2 роки позбавлення волі. звільнений 
з-під варти достроково. заарештований 7 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у м. Ухта Комі 
АРСР. після звільнення з-під варти проживав 
у Харкові. Реабілітований 16 вересня 1966 р.

дідЖУліс володимир іванович народився 
1907 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітебської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б). проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. вагонний 
майстер 4-ї вагонної дільниці ст. Куп’янськ-
вузл. північно-Донецької залізниці. заарешто-
ваний 19 червня 1938 р. як член польської шпи-
гунської диверсійно-шкідницької організації, 
що існувала на північно-Донецькій залізниці 
(статті 546, 547, 5411 КК УРСР), і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 3 жовтня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 жовтня 1938 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

дідоРенко Георгій львович народився 
1878 р. у с. Тростянець Охтирського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, з кустарів, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. Кочеток Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Садовод Донводогону. 
заарештований 11 лютого 1938 р. за шпигун-
ську діяльність на користь іноземної держави 
(ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 травня 1959 р.

дідУк Роман іванович народився 1902 р. 
у с. Шепетівка заславського пов. волинської 

губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Новороманівка Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «більшовик». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 14 лютого 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 
1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
22 листопада 1957 р.

дідУсенко Ганна данилівна народилася 
1904 р. у Києві. Українка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Ла-
борантка НДІ хімії. заарештована 15 жовтня 
1937 р. як дружина члена антирад. терорис-
тичної організації правих і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділен-
ні Картабу. Реабілітована 30 жовтня 1956 р.

дідУсенко стеïан Панкратович наро-
дився 1895 р. на хут. Дукмасов Кубанської 
обл. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Терни балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«вперед». заарештований 10 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито прокуратурою Харківської обл. 25 бе-
резня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 159 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

дідУсєв костянтин олександрович на-
родився 1885 р. у с. Штепівка Лебединсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Штепівка Штепівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. У 1927 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1929 р. розкур-
кулений. заарештований 15 жовтня 1937 р. як 
організатор «волинок» у період колективіза-
ції, розкладницьку роботу в колгоспі та дис-
кредитацію колгоспної системи (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. 
Розстріляний 11 січня 1938 р. у Сумах. Реабі-
літований 14 квітня 1989 р.

дідУхов Петро Порфирійорович наро-
дився 1907 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. помічник 
бухгалтера Куп’янської райспоживспілки. за-
арештований 22 березня 1938 р. за шпигунство 
на користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
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Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 548, 
5410, 5411 через ст. 17 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 травня 1958 р.

дідУхов Порфирій Порфирович народив-
ся 1893 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Куп’янського пивного заводу. заарештований 
17 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

дієР Роберт (Роман) Павлович народився 
1900 р. на хут. поташі Радомишльського пов. 
Київської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Савчен-
ський близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. заареш-
тований 9 лютого 1938 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації та за к.-р. агітацію 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 липня 1960 р.

діЗік аврóм лейбович народився 1897 р. 
у м. буки Уманського пов. Київської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Комірник заво-
ду «Серп і молот». заарештований 23 травня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської сіоністської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
16 жовтня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 14 листопада 1938 р.

дінеРман олександр Петрович наро-
дився 1891 р. і проживав у Харкові. єврей, 
з торговців, освіта вища, позапарт. Начальник 
бюро ХЕТзу. заарештований 10 липня 1938 р. 
як член шпигунсько-диверсійної організації 
(статті 546, 549 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 28 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 13 квітня 1939 р.

дінеРШтейн Павло михайлович наро-
дився 1903 р. у м. Куренець вілейського пов. 
віленської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, член вКп(б) з 1920 р. проживав у Хар-
кові. Начальник монтажного відділу трес-
ту «Електропром». заарештований 13 травня 
1938 р. як член антирад. терористичної сіоніст-
сько-шпигунської організації (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 

по Харківській обл. 22 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дінсбеРГ артóр Францович народив-
ся 1903 р. у с. Рубас Гольдінгенського пов. 
Курляндської губ. Латвієць, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1932 рр. член 
компартії Латвії. проживав у с. Новоіванівка 
Коломацького р-ну Харківської обл. Робітник 
Новоіванівського цукрового заводу. заареш-
тований 10 березня 1938 р. за шпигунство 
та диверсії (статті 546, 549 через ст. 16 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дінстман авгóст Федорович народився 
1882 р. у м. Якобштадт Курляндської губ. Лат-
вієць, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер Укрпроектміс-
цепрому. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
шпигунську та диверсійну діяльність (стат-
ті 541, 549, 5411 КК УРСР), рішення у спра-
ві відсутнє. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові на підставі наказу заступника на-
чальника ХОУ НКвС Рейхмана від 28 лютого 
1938 р. Реабілітований 26 липня 1989 р.

діРявий йосиï Пантелеймонович на-
родився 1875 р. у с. Добренька Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Добренька Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Технік бази на ст. балки півд. заліз-
ниці. заарештований 9 лютого 1938 р. як член 
к.-р. есерівської організації (статті 547, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 547, 
549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 червня 1956 р.

діРявий сидір іванович народився 
1899 р. у с. Добренька Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Добренька Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. візник Красноградської артілі 
«Транспорт». заарештований 3 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 7 грудня 1989 р.

дістеРГоФт Федір вільгельмович на-
родився 1902 р. у с. Сорочень житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавіль-
жанка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу ім. жданова. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 січ-
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ня 1938 р. за розвідувальну діяльність та к.-р. 
агітацію (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1960 р.

дітман леоïольд дмитрович народився 
1884 р. у м. Мемель, Східна пруссія. єв-
рей, соціальне походження невідоме, непись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
артілі «Червоний гужовик». заарештований 
22 лютого 1938 р. за шпигунську та фашист-
ську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 8 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

длУГоШ іван михайлович народився 
1897 р. у с. Долина провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із се-
лян, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. юрисконсульт Харківського лісового 
інституту, будинку техніки та Радіокомітету. 
У 1922 р. під арештом органів ДпУ. заареш-
тований 3 серпня 1937 р. як член націонал-
фашистської терористичної організації УвО 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 7 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 12 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 26 лютого 1957 р.

дмитеРко іван лóкич народився 1906 р. 
на хут. Новокатеринівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб при буфеті ст. барвінкове півд. 
залізниці. У 1929 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 1 жовтня 1937 р. як куркуль, що під-
лягав висланню, але переховався і проживав 
нелегально, та за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 12 червня 1989 р.

дмитРенко єгор семенович народив-
ся 1906 р. на хут. юр’ївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
на конезаводі № 124 «піонер» у Лозівському 
р-ні Харківської обл. У 1930 р. розкуркуле-
ний. заарештований 2 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 5 серпня 1960 р.

дмитРенко іван іванович народив-
ся 1896 р. у с. Мильці полтавського пов. 

полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник артілі «Метало-
прокат». заарештований 19 березня 1938 р. за 
к.-р. агітацію, участь у к.-р. білогвардійської 
організації РОвС (статті 542, 547, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 
547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 квітня 1996 р.

дмитРенко Пантелій Павлович наро-
дився 1901 р. у с. Степанівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Степа-
нівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 8 березня. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 2 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 18 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у м. Хабаровськ Хабаровсько-
го краю. Реабілітований 25 березня 1966 р.

дмитРенко стеïан ілліч народився 
1878 р. у с. Мар’їне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мар’їне Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«по шляху Леніна». У 1929 р. частину майна 
конфісковано. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 2 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 квітня 1989 р.

дмитРенко яків володимирович наро-
дився 1897 р. у с. Кутьківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кутьківка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Хвиля революції». У 1930 р. позбав-
лений виборчих прав. заарештований 24 жов-
тня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 7 грудня 1989 р.

дмитРієв андрій самóїлович народився 
1887 р. у с. берестовичани Гродненської губ. 
Росіянин, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер райжитло-
управління Сталінського р-ну. У 1930 р. під 
слідством Ов ДпУ УСРР за антирад. агітацію 
(статті 5410, 5411 КК УСРР). заарештований 
23 лютого 1938 р. як член к.-р. організації 
РОвС і за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
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КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 12 лютого 1957 р.

дмитРієв василь Федорович народив-
ся 1899 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, у 1931—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник ТЕЦ Червоно-
заводського р-ну. заарештований 24 жовтня 
1937 р. за статтями 546, 549 КК УРСР і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 22 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 18 листопада 1960 р.

дмитРієв всеволод олександрович на-
родився 1908 р. у Санкт-петербурзі. Росі-
янин, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ХАДІ. заареш-
тований 24 вересня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
виконувачем обов’язків заступника Харків-
ського облпрокурора в спецсправах 2 березня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дмитРієв дмитро васильович. Дата та 
місце народження, соціальне походження, 
освіта та партійність невідомі. Українець. 
проживав у Харкові. Директор лісомебле-
вої контори облспоживспіки. заарештований 
13 жовтня 1937 р. як член української націо-
налістичної терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 25 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дмитРієв єгор васильович народив-
ся 1888 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 «вільний шлях». заарештований 
10 липня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної організації українських соціалістів-рево-
люціонерів (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
17 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

дмитРієв іван Платонович народився 
1889 р. у с. Ступки бахмутського пов. Катери-
нославської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1925—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Старший інспектор скла-
дального цеху ІпРзу. заарештований 26 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. організації партії 
есерів (статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 4 травня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-

ляний 23 травня 1938 р. у [м. Сталіне Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

дмитРієв микола олександрович наро-
дився 1890 р. у м. Ковров Ковровського пов. 
владимирської губ. Росіянин, з дворян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Тех-
нік Діпросталі. У 1930 р. під слідством Ов 
ДпУ УСРР за антирад. агітацію (статті 5410, 
5411 КК УСРР). заарештований 23 лютого 
1938 р. як член к.-р. організації РОвС і за 
к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (статті 542, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 12 лютого 1957 р.

дмитРієв михайло стеïанович наро-
дився 1889 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
із селян, освіта середня, позапарт., у 1906—
1917 рр. член партії лівих соціалістів-револю-
ціонерів. проживав у Харкові. Електромонтер 
ХАІ. заарештований 30 січня 1938 р. як член 
терористичної організації есерів та к.-р. біло-
гвардійської військової бойової організації, 
що готувала збройне повстання (статті 542, 
546, 548, 5411 КК УРСР), і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 липня 1989 р.

дмитРієв тихін іванович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
до 1935 р. член вКп(б). Робітник відділу 
вТК заводу «Серп і молот». заарештований 
21 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 грудня 1959 р.

дмитРієв Федір Федорович народився 
1894 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. Робітник 
заводу «Світло шахтаря». У 1920 р. під слід-
ством органів ЧК як білогвардієць. заареш-
тований 16 червня 1926 р. за службу в білій 
армії (ст. 67 через ст. 10 КК УСРР), 3 травня 
1927 р. звільнений з-під варти на поруки, 
справу закрито КРв ДпУ УСРР 12 грудня 
1928 р. за амністією до 10-річчя жовтневої 
революції. заарештований 18 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та службу в кримінально-
му розшуку при білих (статті 5410 ч. 1, 5413 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
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Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 24 березня 1989 р.

дмитРієв хрисанф михайлович наро-
дився 1888 р. у м. Орел Орловської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер водотресту. 
заарештований 22 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації РОвС і за к.-р. діяльність (стат-
ті 549 через ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
29 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

дмитРієва марія оïанасівна народи-
лася 1906 р. у м. Орша Оршанського пов. Мо-
гильовської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
вища, позапарт., з 1922 р. член вЛКСМ. 
проживала в Харкові. Інженер-хімік ХТГз 
і ХЕМзу. заарештована 17 вересня 1937 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особ ливої наради при НКвС СРСР від 5 лю-
того 1938 р. як член родини зрадника батьків-
щини позбавлена волі у вТТ на 8 років. Тер-
мін покарання відбувала в Темтабі. У 1945 р. 
з-під варти звільнена, проживала в Харко-
ві, працювала завідувачем лабораторії заводу 
«Мітос». Реабілітована 7 квітня 1956 р.

дмитРУк яків миколайович народився 
1887 р. у с. Індичі брестського пов. Грод-
ненської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
Української промислової академії. заарешто-
ваний 17 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 27 листопада 1937 р. 
за недостатності матеріалів для притягнення 
до суду зі звільненням з-під варти.

дмитРУсенко михайло Павлович на-
родився 1886 р. у с. бірки зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Машиніст 
паровозного депо ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 30 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. диверсійної шпигунської організації 
(статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 26 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

дмитРюков Павло Захарович народив-
ся 1898 р. у с. Шельвів волинської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Робітник млина «Червона 
зірка». заарештований 14 серпня 1937 р. за 
зв’язки з польським консульством та родичами 
за кордоном (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-

сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 24 ве-
ресня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 січня 1958 р.

дніПРов Петро назарович народився 
1901 р. у с. Корнило-Наталівка верхньодні-
провського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, з 1929 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
відділу кадрів Управління гідрометеослужби. 
заарештований 16 вересня 1937 р. як член ан-
тирад. терористичної організації правих (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 20 січня 1938 р. (стат-
ті 548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією май-
на. Термін покарання відбував у Норильтабі. 
після звільнення з-під варти проживав і пра-
цював зоотехніком у колгоспі «Сталінець» 
в Наурському р-ні Грозненської обл. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 7 черв-
ня 1950 р. (статті 588 через ст. 19, 5811 КК 
РРФСР) висланий на поселення до Краснояр-
ського краю. Реабілітований 28 серпня 1954 р.

дніПРовий василь дем’янович наро-
дився 1910 р. у с. варварівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, у 1931—
1937 рр. член вКп(б). проживав у с. Сах-
новщина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. завідувач райземвідділу Сахновщинсько-
го райвиконкому. заарештований 18 верес-
ня 1937 р. як член антирад. терористичної 
організації правих (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 18 жовтня 
1937 р. (ст. 547 КК УРСР) засуджений до роз-
стрілу з конфіскацією особистого майна [з 
заміною вМп на 15 років позбавлення волі 
у вТТ]. Термін покарання відбував в Унжтабі 
на ст. Сухобезводна Горьківської залізниці. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 8 вересня 
1939 р. обвинувачення перекваліфіковано на 
ст. 97 КК УРСР і призначена міра покарання 
у вигляді позбавленням волі на 5 років. У бе-
резні 1955 р. звільнений за амністією. На 1989 р. 
проживав у м. запоріжжя запорізької обл., 
пенсіонер. Реабілітований 28 березня 1990 р.

добаРський михайло данилович на-
родився 1913 р. у с. Таранівка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Інструктор з фізкультури 1-го буд-
управління 119-го будтресту. заарештований 
27 травня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 21 березня 
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1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 2 квітня 1939 р.

добЖинський йосиф йосифович на-
родився 1893 р. у м. Станіслав Станіславсько-
го пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Чоботар взуттєвої артілі ім. Шмідта. заареш-
тований 11 квітня 1938 р. як агент польської 
розвідки (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 18 березня 1958 р.

добін адольф Григорович народився 
1899 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврей, з робітників, освіта середня, 
член вКп(б) з 1925 р. проживав у Харкові. 
Інспектор по кадрах Теплоелектропроекту. 
заарештований 16 липня 1938 р. як член к.-р. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 7 серп-
ня 1939 р. виправданий.

добРЖинська клавдія дмитрівна на-
родилася 1904 р. у с. Артемівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала у с. Ар-
темівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Домогосподарка. заарештована 19 листопада 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент вислана до Ка-
захстану на 5 років. На 1957 р. проживала 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Реабілітована 15 серпня 1958 р.

добРЖинський (доброжинський) ан-
тон михайлович народився 1899 р. у с. заліс-
ся віленського пов. віленської губ. білорус, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Мерефа Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Майстер склозаводу. заареш-
тований 14 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 вересня 1957 р.

добРЖинський (доброжинський) іван 
михайлович народився 1902 р. у с. залісся ві-
ленського пов. віленської губ. білорус, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у ми-
нулому кандидат у члени вКп(б). проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Майстер склозаводу. заарештований 

14 серпня 1937 р. за розвідувальну та антирад. 
діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ко-
місією НКвС СРСР та 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 20 вересня 1957 р.

добРинін іван Павлович народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт., у 1916—
1922 рр. член партії есерів. без певних занять. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської диверсійної терористич-
ної організації (статті 548, 549, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 542, 
548, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 листопада 1957 р.

добРинський Петро никонович на-
родився 1884 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. продавець пива. заарештований 8 квіт-
ня 1938 р. як член шпигунської диверсійної 
організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 жовтня 1958 р.

добРобаба андрій стеïанович наро-
дився 1906 р. у с. перекіп валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у с. перекіп валківського 
р-ну Харківської обл. Секретар перекіпської 
школи. заарештований 17 березня 1938 р. як 
член антирад. української націоналістичної 
терористичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

добРобаба кóзьма данилович народив-
ся 1897 р. у с. перекіп валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. перекіп 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. заарештований 31 берез-
ня 1938 р. як член антирад. терористичної вій-
ськової есерівської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1959 р.
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добРовольська владислава львівна 
народилася 1899 р., місце народження невідо-
ме. полька, із службовців, освіта середня, по-
запарт. проживала в м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. зоотехнік Ізюмського рай-
земвідділу. заарештована 13 жовтня 1937 р. за 
шкідницьку диверсійну діяльність (статті 547, 
549 КК УРСР), справу закрито помічником 
прокурора Харківської обл. 20 січня 1938 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УСРР) зі звільненням з-під 
варти.

добРовольська олімïія остаïівна 
народилася 1895 р. у м. Одеса Одеського 
пов. Херсонської губ. Українка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Артистка театру ім. Шевченка. заарештована 
12 серпня 1937 р. як член української націо-
налістичної терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 29 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

добРовольський віталій домінікович 
народився 1915 р. у с. березова Гать жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Тополі Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Тополі північно-Донецької 
залізниці. заарештований 6 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 15 квітня 1939 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. Справу закри-
то верховним Судом УРСР 13 липня 1939 р. 
(ст. 347 КпК УРСР).

добРовольський дмитро йосифович 
народився 1904 р. у [Катеринославській губ.] 
поляк, з робітників, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у сел. балаклія балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Майстер вТК 
ДАРДз № 2. заарештований 14 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

добРовольський домінік антонович 
народився 1890 р. у с. березова Гать жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Тополі Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Ілліча. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 22 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-

лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

добРовольський микола васильович 
народився 1887 р. у м. Катеринослав Катерино-
славської губ. Росіянин, з дворян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. безробітний, 
за фахом економіст. заарештований 24 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (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 5 квітня 1989 р.

добРовольський микола Пилиïович 
народився 1900 р. у с. Мар’янівка волинської 
губ. Українець, із селян, неписьмен., поза-
парт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник Мерефян-
ського склозаводу. заарештований 20 квітня 
1938 р. як член шпигунської повстанської 
антирад. організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

добРовольський Павло іванович на-
родився 1888 р. у с. зелениця житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Добрень-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «паризька комуна». заарешто-
ваний 24 грудня 1937 р. як член куркульської 
к.-р. організації у 1929 р., за антирад. агітацію 
(статті 5411, 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 21 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 7 серпня 1989 р.

добРовольський сергій Петрович 
народився 1889 р. у с. Іонівка Катерино-
славської губ. Росіянин, із священнослужи-
телів, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер житлово-будівельної коопера-
ції півд. залізниці. У 1920 р. за службу в білій 
армії позбавлений волі у концтаборі. У 1930 р. 
під слідством за к.-р. діяльність. заарештова-
ний 10 вересня 1937 р. як білий офіцер у ми-
нулому та за к.-р. агітацію (статті 5410, 5413 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 16 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. На 1967 р. 
проживав у м. Фергана Узбецької РСР. Реабі-
літований 14 квітня 1967 р.

добРоГоРський іван мартинович на-
родився 1906 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, письмен., позапарт. проживав на 
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хут. бузове вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 8 березня. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 29 лис-
топада 1937 р. за к.-р. націоналістичну агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 16 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 листопада 1959 р.

добРоГоРський станіслав мартино-
вич народився 1908 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. бузове вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 8 березня. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 23 лис-
топада 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 16 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 12 вересня 1959 р.

добРодецький олексій Федорович 
народився 1905 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1929—1931 рр. кандидат у члени вКп(б). 
Робітник заводу експериментального інститу-
ту хімічного машинобудування. заарештова-
ний 11 березня 1938 р. за шпигунство (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 4 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

добРодУб (качор) есфір львівна наро-
дилася 1908 р. у с. Яблуневе Лубенського пов. 
полтавської губ. єврейка, із священнослужи-
телів, освіта початкова, позапарт., до 1934 р. 
кандидат у члени вКп(б), член вЛКСМ. 
проживала в Харкові. Робітниця суконної 
фабрики «Текстильтканина». заарештована 
6 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство на користь польщі (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 10 березня 
1938 р. звільнена з-під варти 6 квітня 1938 р.

добРоЖанський микола михайло-
вич народився 1896 р. у с. Сербинівка жи-
томирського пов. волинської губ. Українець, 
з поміщиків, освіта середня, позапарт. про-
живав у сел. Сахновщина Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Учитель школи № 2. 
заарештований 8 лютого 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 546, 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 жовтня 1956 р.

добРоЖинський антон михайлович, 
див. ДОБÐЖИНСЬÊИЙ (Дîáðîжèíñüêèй) Аí-
òîí Ìèõàйлîâèч.

добРоЖинський іван михайлович, 
див. ДОБÐЖИНСЬÊИЙ (Дîáðîжèíñüêèй) ²âàí 
Ìèõàйлîâèч. 

добРолеЖа іван стеïанович народив-
ся 1900 р. у с. Григорівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Григо-
рівка великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. У 1930 р. розкуркулений 
і висланий за межі сільради. заарештований 
5 травня 1938 р. як член к.-р. організації, що 
готувала збройне повстання, за антирад. агіта-
цію (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 3 березня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 6 років позбавлен-
ня волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

добРолюбов віктор Герасимович на-
родився 1903 р. у м. бердичів бердичівського 
пов. Київської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, у 1920—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник бюро об-
слуговування пасажирів Управління півд. за-
лізниці. заарештований 26 жовтня 1937 р. як 
член антирад. троцькістської терористичної 
диверсійної організації (статті 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 3 січня 1938 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1957 р.

добРомиль іван іванович народився 
1901 р. у м. Ольпини Австро-Угорської ім-
перії. поляк, із селян, освіта вища, поза-
парт. проживав у с. буди Харківського р-ну 
Харківської обл. виконавець з раціоналізації 
виробництва будянського фаянсового заводу. 
заарештований 29 квітня 1938 р. як член шпи-
гунської диверсійної організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 4 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

добРоницький сава Герасимович на-
родився 1874 р. у с. Мартове вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у Харкові. Священик 
Трьохсвятительської церкви. заарештований 
1 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію та служ-
бу в армії Денікіна (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 5 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

добРонРавов микола євдокимович 
народився 1873 р. у Харкові. Росіянин, з мі-
щан, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у м. бєлгород Курської губ. Інже-
нер Управління півд. залізниці. заарешто-
ваний 14 лютого 1938 р. як учасник білого 
руху у минулому та член к.-р. організації 
(статті 5411, 5413 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 27 жовтня 1939 р. (статті 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) виправданий 
за недоведеності складу злочину.

добРоПас валентин Прокоïійович на-
родився 1907 р. у с. піщане полтавської 
губ. Українець, із службовців, освіта неповна 
середня, позапарт. проживав у сел. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. Учи-
тель залізничної школи № 16. заарештований 
16 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці у спец-
складі 2 лютого 1938 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 13 січня 1961 р.

добРоскок василь іванович народився 
1897 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. березівка Шев-
ченківського р-ну Харківської обл. Директор 
НСШ. заарештований 13 березня 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної організації (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 23 травня 1958 р.

добРославський микола олексійо-
вич народився 1882 р. у Києві. Українець, із 
священнослужителів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. виконувач обов’язків на-
чальника планового сектора Гідрометереоло-
гічного управління. заарештований 10 квітня 
1938 р. як член антирад. терористичної органі-
зації українських соціал-демократів (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

добРославський яків васильович 
народився 1869 р. у м. богодухів богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта середня спеціаль-
на, позапарт. проживав у м. богодухів бого-
духівського р-ну Харківської обл. Священик 
цвинтарної церкви. У 1935 р. за несплату 
податків засуджений на 2 роки позбавлення 

волі. заарештований 6 серпня 1937 р. за к.-р. 
релігійну агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

добРотін сергій олександрович наро-
дився 1879 р. у с. Сиренєво Ярославського 
пов. Ярославської губ. Росіянин, із священ-
нослужителів, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у м. Готня борисовського р-ну Курської 
обл. ветеринарний лікар санітарної дільниці 
№ 4 ст. Готня півд. залізниці. заарештований 
25 червня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
11 листопада 1938 р. (статті 549, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. Термін покарання від-
бував в Івдельтабі на ст. Сама залізниці ім. Ка-
гановича. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 17 травня 1939 р. термін 
покарання знижено до 10 років позбавлення 
волі у вТТ, у решті вирок залишено без змін. 
Ухвалою пленуму верховного Суду СРСР від 
17 жовтня 1940 р. вирок трибуналу та ухвала 
скасовані, справу повернено на новий розгляд 
зі стадії попереднього слідства, підслідний ета-
пований до Харківської внутрішньої в’язниці. 
Справу закрито слідчастиною УНКДб по 
Харківській обл. 30 квітня 1941 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

добРУнов михайло дмитрович наро-
дився 1896 р. у с. Томаровка бєлгородського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1922 і 1923 рр. член 
болгарської компартії. проживав у Харкові. 
Робітник яєчної бази. У 1930 р. під арештом 
за к.-р. діяльність. заарештований 16 квітня 
1938 р. як член антирад. організації та за шпи-
гунську роботу (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 23 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

добРШтейн бертольд людвігович, див. 
ДАБÐШТЕЙН (Дîáðшòåйí) Бåðòîлüä Люäâ³гîâèч.

довбиШ іван Феодосійович народився 
1897 р. у с. Нова Олександрівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нова Олек-
сандрівка вовчанського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Лісова стежка» 
Куп’янського р-ну. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1932 р. за розкрадання соцвласності засудже-
ний до розстрілу, який замінено на 10 років 
позбавлення волі. заарештований 9 вересня 
1937 р. за антирад. і антиколгоспну агітацію, 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
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від 16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 червня 1989 р.

довбищенко яків єïіфанович наро-
дився 1887 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1907—
1910 рр. член РСДРп, у 1910—1919 рр. член 
УСДРп. Коректор газети «Канатка» канатного 
заводу. заарештований 4 серпня 1937 р. за на-
лежність до УСДРп та к.-р. агітацію проти 
заходів рад. влади (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 20 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. покарання 
відбував у Нижньоамурському вТТ на ст. Із-
вєсткова Амурської обл., після звільнення з-під 
варти проживав у сел. золочів Харківської обл., 
працював сторожем бурякопункту. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 7 червня 
1950 р. за антирад. меншовистську та націоналіс-
тичну діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
висланий на поселення. На засланні перебував 
у сел. первомайськ Удерейського р-ну Красно-
ярського краю. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

довбій савелій никифорович народився 
1881 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. Охоронець південного посту півд. за-
лізниці. У 1929 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю, із заслання втік. за-
арештований 3 серпня 1937 р. за агітацію 
проти колективізації та релігійну пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

довбня віра Федорівна народилася 
1906 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. До-
могосподарка. заарештована 1 жовтня 1937 р. 
як дружина члена антирад. троцькістської 
терористичної організації і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. 
як член родини зрадника батьківщини по-
збавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Сегежтабі та Картабі. 
Реабілітована 2 жовтня 1956 р.

довбня йосиï андрійович народився 
1903 р. у с. велика Комишуваха Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Червона балка петрівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червона балка». 
заарештований [10 квітня 1938 р.] як член 
к.-р. організації та за боротьбу проти рад. 
влади і антирад. агітацію (статті 5410, 5413 КК 
УРСР). Ізюмською оперслідгрупою УНКвС 

по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. матеріа-
ли виділені в окрему справу для дослідування.

довбня стеïан Павлович народився 
1876 р. у с. Гоптівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Токарівка Липець-
кого р-ну Харківської обл. Сторож Токарів-
ського споживтовариства. У 1929 р. розкур-
кулений. У 1934 р. висланий до Курської обл. 
У 1936 р. із заслання втік. заарештований 
7 вересня 1937 р. як куркуль, що перехову-
ється від вислання, та ворог народу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

довГаль іван стеïанович народився 
1872 р. у с. Очеретяне бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Гусарівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений і висланий на 
3 роки. заарештований 9 березня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 19 серпня 1938 р. засудже-
ний на 8 років позбавлення волі з обмеженням 
прав на 3 роки. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

довГань климентій семенович народив-
ся 1876 р. у с. Мителинь Грубешовського пов. 
Люблінської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. виш-
невий близнюківського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
заарештований 21 лютого 1938 р. як член 
к.-р. організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

довГий сергій кóзьмич народився 
1901 р. на хут. Цепочкин валківського пов.  
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Цепочкин 
Коломацького р-ну Харківської обл. Член  
колгоспу «Нове життя». заарештований 7 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (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. Реабілітований 
26 червня 1989 р.

довГоПолий Георгій сергійович наро-
дився 1901 р. у с. Івово задонського пов. во-
ронезької губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Крас-
ноград Красноградського р-ну Харківської 
обл. заготівельник Союззаготшкірсиндикату. 
У 1932—1933 рр. під слідством за шпигун-
ство. заарештований 12 вересня 1937 р. за 
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к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

довГоПолий костянтин іванович наро-
дився 1893 р. на хут. Довгеньке Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Кутьківка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Хвиля революції». заарештований 
3 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 21 червня 1989 р.

довГоПолий олексій трохимович на-
родився 1902 р. у с. Савинці Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Савин-
ці Савинського р-ну Харківської обл. Стар-
ший стрілочник ст. балаклія північно-Доне-
цької залізниці. заарештований 17 листопада 
1937 р. за направлення поїзда на зайняту 
колію (ст. 5630 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Сталінській обл. 
3 грудня 1937 р. за шкідництво у складі анти-
рад. організації (статті 549, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
25 грудня 1937 р. у [м. Сталіне Сталінської 
обл.]. Реабілітований 26 липня 1959 р.

довГоПолий тимофій Федорович на-
родився 1886 р. на хут. парнуватий Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав на 
хут. парнуватий борівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Комуніст». У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 8 жовтня 1937 р. 
за розкладницьку роботу та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від  
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Амур-
табі. Реабілітований 20 червня 1989 р.

довГоПолов Федір васильович наро-
дився 1874 р. у с. Довжик Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Довжик 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Трьох комунарів. У 1930 р. роз-
куркулений, висланий до північного краю, 
у 1933 р. із заслання втік. У 1935 р. вдруге 
висланий до північного краю. На засланні 
перебував на ст. Коноша північної залізниці, 
у 1936 р. втік. заарештований 4 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 

обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

довГоПолюк матвій лóкич народився 
1893 р. у с. погребище бердичівського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Науко-
вий керівник обласної бази дитячої технічної 
станції. заарештований 6 листопада 1937 р. за 
різкі націоналістичні погляди та шкідницьку 
діяльність (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у печортабі, Східтабі, бамтабі, волготабі, 
Рибтабі, де й помер 28 лютого 1944 р. Реабілі-
тований 3 січня 1990 р.

довГоселець дмитро демидович на-
родився 1895 р. у м. Олевськ Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Циглерівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Спільна праця». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 листопада 
1937 р. за к.-р. націоналістичну пораженську 
діяльність на користь польщі (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 17 серпня 1989 р.

довЖенко василь стеïанович народив-
ся 1894 р. у м. Катеринослав Катеринослав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1918—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Чоботар артілі «взутмас-
пошив» ім. Шмідта. заарештований 20 січня 
1938 р. за к.-р. і шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 13 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

довЖенко данило данилович народив-
ся 1882 р. у с. боромля Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель школи для дорослих, старший мето-
дист Харківського обласного відділу народної 
освіти. заарештований 19 серпня 1937 р. як 
член антирад. організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 жовтня 1937 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 квітня 1956 р.

довЖенко кіндрат тимофійович наро-
дився 1897 р. у с. верхня Орілька зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
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письмен., позапарт. проживав у с. Ганебне 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу ім. Чапаєва у Кегичів-
ському р-ні. У 1930 р. розкуркулений. заареш-
тований 6 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у м. Свободний 
Хабаровського краю. Реабілітований 16 червня 
1989 р.

довЖенко стеïан сергійович народив-
ся [1885 р.] у с. верхня Орілька зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Кегичівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Кегичівського цукрозаводу ім. Леніна. 
У 1929 р. розкуркулений. У 1931 р. висланий 
до північного краю. заарештований 6 листо-
пада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 29 червня 1989 р.

довЖенко яків тарасович, див. ДО-
ЛЖЕНÊО (Дîâжåíêî) Яê³â Тàðàñîâèч.

довЧинський Ромóальд вацлавович 
(Роман васильович) народився 1893 р. у вар-
шаві. поляк, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. заготівельник 
майстерні індпошиву Союзшкіри. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. за шпигунство та 
відвідування польського консульства у 1935 р. 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 3 вересня 1957 р.

долбеШко Роман Павлович народився 
1901 р. у с. петрівське вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Металівка 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 18 груд-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

долбін дмитро іванович народився 
1892 р. у м. Херсон Херсонської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер-ревізор 
полтавського облуправління зв’язку. У 1920 
і 1926 рр. під арештом органів ДпУ у м. полта-
ва. заарештований 15 березня 1938 р. за належ-
ність до к.-р. білогвардійського підпілля (стат-

ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 15 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

долГаШов василь Петрович народився 
1895 р. у м. бєлий бєльського пов. Смолен-
ської губ. Росіянин, з міщан, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач навчального комбінату велозаводу. 
заарештований 23 жовтня 1937 р. як член 
антирад. націоналістичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 12 липня 1963 р.

долГов матвій лаврентійович народив-
ся 1876 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. Машиніст 
колгоспу «Донець». заарештований 31 жовтня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації, 
за шкідництво та шпигунство на користь 
Німеччини (статті 546, 547, 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1957 р.

долГов михайло Георгійович народився 
1889 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Началь-
ник цеху артілі «Коопхімпром». заарешто-
ваний 21 лютого 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійського підпілля і за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний [26] квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 28 вересня 1956 р.

долГов михайло дмитрович народився 
1877 р. і проживав у Харкові. Українець, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. На утриман-
ні сина. заарештований 5 серпня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 6 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 грудня 1989 р.

долГов семен іванович народився 
1882 р. у с. щуче бобровського пов. воронезь-
кої губ. Росіянин, із службовців, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. заступ-
ник головного бухгалтера Харківської конто-
ри главку НКОп. заарештований 11 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
іноземної розвідки (ст. 546 КК УРСР), справу 
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закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
30 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 29 жовтня 1938 р.

долГоПолов андрій іванович народив-
ся 1902 р. у с. Ольховка Дмитровського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Двірник 
готелю «жовтень». У 1930 р. розкуркулений, 
висланий до північного краю, звідки втік. 
У 1930 р. за втечу з місця вислання позбавле-
ний волі в концтаборі на 3 роки. заарешто-
ваний 19 квітня 1938 р. як член куркульської 
повстанської терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 3 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 19 березня 
1957 р.

долГоПолов іван васильович наро-
дився 1886 р. у с. Ольховка Дмитровського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Двірник житлокоопу. заарештований 18 квіт-
ня 1938 р. як член куркульської повстанської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 19 березня 1957 р.

долГоРУк василь андрійович народився 
1880 р. у с. Сомівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Красноград 
Красноградського р-ну Харківської обл. зав-
госп Красноградської контори заготхудоби. 
У 1931 р. як куркуль засуджений на 5 років 
позбавлення волі. заарештований 22 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Справу закрито про-
куратурою Харківської обл. 3 жовтня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

доленко ігор олексійович народився 
1906 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Секретар-машиніст за-
воду «Ковний чавун» (на момент арешту не 
працював). заарештований 3 лютого 1938 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 3 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

доленко кіндрат Павлович народився 
1882 р. на хут. Осадьківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав на хут. Осадь-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Сторож Куп’янської контори «заготзерно». 
заарештований 21 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 30 травня 1990 р.

доленко ольга стеïанівна, див. СЕÌЕ-
НЯÊ (Дîлåíêî) Олüгà Сòåïàí³âíà.

доленЧУк Прокоïій Григорович наро-
дився 1888 р. у с. Рудня-М’яколовецька Ново-
град-волинського пов. волинської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Степанівка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «вільна 
праця». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 6 травня 1938 р. як член к.-р. 
організації, за антирад. агітацію та шкідницьку 
діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 24 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

долЖанов Петро никифорович наро-
дився 1900 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 конфісковане. заарештований 2 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію, побиття 
стахановки (статті 5410 ч. 1, 691 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 2 грудня 1938 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УРСР виправданий.

долЖенко кóзьма дмитрович народив-
ся 1890 р. у с. Караван валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Караван Старо-
вірівського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 2 травня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Старовірівським Рв НКвС 
28 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

долЖенко (довженко) яків тарасович 
народився 1887 р. у с. печеніги вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у с. великі бучки Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Дільничний фельдшер 
Сахновщинського райземвідділу. заарешто-
ваний 9 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
та шкідницьку роботу в галузі тваринництва 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 18 жовтня 1937 р. (ст. 547 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував в Усть-вимському вТТ 
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у Комі АРСР, де й помер 1938 р. Ухвалою 
верховного Суду СРСР від 8 вересня 1939 р. 
вирок суду скасовано, справу закрито.

долЖенков іван іванович народився 
1875 р. у с. Лозовенька зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лозовенька 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. заарештований 15 верес-
ня 1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито петрівським Рв 
НКвС 22 грудня 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

долЖенков Петро орестович наро-
дився 1884 р. у с. піщанка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Сторож Красноградського місь-
кого споживтовариства. У 1932 р. розкуркуле-
ний. за арештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

доливо-добРовольський михай-
ло миколайович народився 1880 р. у м. Мозир 
Мозирського пов. Мінської губ. поляк, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник банно-прального ком-
бінату № 2. заарештований 1 березня 1938 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 берез-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 вересня 1992 р.

долинська катерина веніамінівна на-
родилася 1900 р. у м. Кременчук Кремен-
чуцького пов. полтавської губ. єврейка, із 
службовців, освіта вища, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Друкарка-економіст Харківської 
контори тресту ресторанів і кафе. заарештова-
на 16 жовтня 1937 р. як дружина ворога наро-
ду (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
7 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

долинський володимир митрофано-
вич народився 1881 р. і проживав у Харкові. 
Росіянин, із службовців, освіта вища, поза-
парт. юрисконсульт тресту «Коксохіммон-
таж». заарештований 16 березня 1938 р. за 
шпигунську діяльність (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 15 листопада 1957 р.

долинський іван Федорович народив-
ся 1914 р. у с. Ганебне Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Га-
небне Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
завідувач сільського клубу. заарештований 
4 лютого 1938 р. як член української націона-
лістичної к.-р. організації (ст. 5411 КК УРСР), 
справу закрито Сахновщинським Рв НКвС 
26 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

долінський олександр вікентійо-
вич народився 1905 р. у м. брест-Литовськ 
брестського пов. Гродненської губ. поляк, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Керівник групи 
планування ХЕТзу. заарештований 4 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

долонГовський леон леонович на-
родився 1894 р. у с. Арейнишки паневежесь-
кого пов. Ковенської губ. поляк, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Економіст Управління півд. залізниці. 
заарештований 21 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 28 листо-
пада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у Каргопольтабі. Реабілітований 
27 червня 1958 р.

долоШко андріян йосиïович народив-
ся 1894 р. у с. Млини Сосницького пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. заступ-
ник директора Харківської обласної дослід-
ної сільгоспстанції. заарештований 30 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 20 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

долУда юхим остаïович народився 
1866 р. у м. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 і 1932 рр. розкурку-
лений. заарештований 29 березня 1938 р. як 
член української націоналістичної повстан-
ської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 лютого 1958 р.
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доля єгор стеïанович народився 1893 р. 
у міст. балаклія зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
відбував покарання в Харківській будколонії 
НКвС № 3 за вироком нарсуду балаклій-
ського р-ну від 15 вересня 1937 р. (ст. 161 КК 
УРСР). 29 грудня 1937 р. зМУ ХОУ НКвС 
порушено справу за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 7 березня 1938 р. за сукупністю зло-
чинів засуджений на 5 років і 9 міс. позбав-
лення волі. Реабілітований 22 березня 1990 р.

доля Захар васильович народився 
1896 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мось-
панове Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Сторож радгоспу № 7 НКвС. У 1929 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 6 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

доля Павло стеïанович народився 1897 р. 
у міст. балаклія зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. балаклія балаклій-
ського р-ну Харківської обл. ветеринарний 
санітар колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
3 березня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито балаклійським Рв 
НКвС 11 травня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР).

доля Роман остаïович народився 1888 р. 
у с. Кириківка Охтирського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Кириківка Охтирського 
р-ну Харківської обл. Ремонтний робітник 
ст. Кириківка півд. залізниці. заарештований 
1 квітня 1938 р. як член терористичної вій-
ськової есерівської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 лютого 1959 р.

доля яків терентійович народився 
1887 р. у с. Кириківка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у богодухівському 
р-ну Харківської обл. бригадир ст. богоду-
хів півд. залізниці. заарештований 12 лютого 
1938 р. як колишній урядник і куркуль, що 
незаконно влаштувався на роботу на тран-
спорт, проводив к.-р. диверсійну діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Люботин півд. залізниці 
13 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

доляцинська марія валентинівна на-
родилася 1890 р. у варшаві. полька, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. Касир парку культури і відпочинку. 
заарештована 29 серпня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 3 грудня 1937 р. (ст. 546 КК УРСР) 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в верхньовільвенському та-
бірному пункті в Солікамському р-ні Сверд-
ловської обл. Справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. у жовтні 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

домановський володимир валеріа-
нович народився 1887 р. у м. пінськ пінсько-
го пов. Мінської губ. поляк, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Науковий співобітник Харківського НДІ ор-
ганізації виробництва. заарештований 11 лю-
того 1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), помер 10 червня 1938 р. 
у Харківській в’язниці № 5. Справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 13 жовтня 1938 р. через смерть 
підслідного. Реабілітований 19 серпня 1958 р.

доманський авгóстин олександрович 
народився 1893 р. у с. Садибне житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. загри-
зове Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «заможне життя». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 21 листо-
пада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 17 червня 1958 р.

доманський адам олександрович на-
родився 1906 р. у с. йосипівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. загризове Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «заможне життя». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
18 грудня 1937 р. як член польської к.-р. на-
ціоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 січня 1967 р.

доманський іван валентинович на-
родився 1893 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Максимівка 
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Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 25 серпня 1937 р. 
за ворожі настрої та антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 квітня 1960 р.

доманський йосиф іванович, див. 
ДÓÌАНСЬÊИЙ (Дîìàíñüêèй) Йîñèф ²âàíîâèч.

доманЧУк іван Павлович народився 
1875 р. у с. Хмільне провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Сторож Сахновщинської 
райспоживспілки. заарештований 19 січня 
1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 бе-
резня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 31 липня 1989 р.

доматевиЧ олексій стеïанович наро-
дився 1905 р. у м. Умань Уманського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник те-
плотехнічного відділу Управління півд. заліз-
ниці. заарештований 28 квітня 1938 р. як член 
антирад. правотроцькістської терористичної 
організації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
2 березня 1939 р. за відсутності складу злочину.

домбеРГ лев михайлович народився 
1881 р. у м. Дрогобич Дрогобицького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Сторож артілі 
«Коопчас». заарештований 30 травня 1938 р. 
за шпигунську діяльність та антирад. агітацію 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 3 червня 1939 р. виправданий за від-
сутності складу злочину.

домбРовська вікторія йосифівна на-
родилася 1889 р. у м. Сокаль Сокальського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. полька, з міщан, неписьмен., 
позапарт. проживала в Харкові. Сторож кос-
тьолу. заарештована 23 жовтня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність на користь польщі 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. Реабілітована 
25 квітня 1989 р.

домбРовська емілія марківна, див. 
ÂЕÐШÊОÂСЬÊА-БОНДÐОÂСЬÊА (Дîìáðîâ-
ñüêà) Еì³л³ÿ Ìàðê³âíà.

домбРовський аïоллон Пилиïович 
народився 1892 р. у м. Гройці Гроєцького пов. 
варшавської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Красно-
град Красноградського р-ну Харківської обл. 
Ревізор фінвідділу Красноградського райви-
конкому заарештований 14 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність, шпигунство на користь 
польщі (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 люто-
го 1938 р (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 березня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 серпня 1958 р.

домбРовський василь Францович на-
родився 1890 р. у м. Гайсин Гайсинського пов. 
подільської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Референт артілі «Червоний Дагестан». заареш-
тований 19 грудня 1937 р. за службу у Добро-
вольчій армії генерала Денікіна, участь у при-
душенні робітничих виступів та к.-р. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

домбРовський (донбровський) ві-
тольд-тадеóш  станіславович народився 1888 р. 
у м. єлисаветград єлисаветградського пов. 
Херсонської губ. поляк, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Касир артілі «Схід». заарештований 15 жовт-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність на ко-
ристь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та 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 27 листопада 1989 р.

домбРовський Зиновій іванович на-
родився 1893 р. у с. Городнявка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав і працював у рад-
госпі «Червоний степ» у Сахновщинському 
р-ні Харківської обл. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 25 грудня 1937 р. 
як член к.-р. польської націоналістичної орга-
нізації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 липня 1959 р.
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домбРовський йосиф Граціанович 
народився 1913 р. у с. Городнявка заславсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олійники 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу, тракторист. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 лютого 1938 р. 
як член пОв та к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 липня 1959 р.

домбРовський микола іванович на-
родився 1896 р. у с. Городнявка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Надеж-
дине Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу «Червона 
нива». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 грудня 1937 р. як член 
польської к.-р. націоналістичної організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1964 р.

домбРовський мойсей абрамович на-
родився 1903 р. у міст. Деречин Слонімського 
пов. Гродненської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Тор-
говець цигарками від Харчоторгу. заарештова-
ний 13 серпня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність на користь польщі (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

домбРовський оïанас Гілярович на-
родився 1895 р. у с. петрані Літинського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщане 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. паризької комуни. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 4 вересня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний [21] листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

домбРовський Франц Граціанович 
народився 1906 р. у с. Городнявка заслав-

ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Олійники 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний хлібороб». заарештова-
ний 25 грудня 1937 р. як член к.-р. польської 
націоналістичної організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1959 р.

домінський юліан антонович наро-
дився 1895 р. у м. Коломия провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Уповноважений Харківсько-
го заводхарчоторгу. заарештований 8 червня 
1938 р. як резидент польської розвідки (стат-
ті 541 п. «а», 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 квітня 1958 р.

домке авгóст іванович народився 1884 р. 
у с. Солодирі житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Терни Дворічансько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Тер-
ни», чоботар. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1963 р.

домке едóард михайлович народився 
1894 р. у с. ємилівка житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. багата Чернещина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Іскра комунізму». заарештований 
5 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та за 
к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

домке леонард авгóстович народився 
1912 р. у с. Сорочин житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мальців-
ка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Соціалістична 
перемога». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
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заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. роз-
відувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1963 р.

домницький Федір Зосимович наро-
дився 1872 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Священик Казанської церкви. 
заарештований 17 березня 1938 р. як член 
монархічної організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

домниЧ андрій олексійович народився 
1894 р. у с. Черкаська Лозова Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Чер-
каська Лозова Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник Харківського заводу № 48. 
заарештований 15 квітня 1938 р. за шпи-
гунську та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 11 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

домниЧ кирило Гордійович народився 
1896 р. у с. Тишенківка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Тишенків-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 12-річчя жовтня. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за к.-р. агітацію. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
17 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

домонтовиЧ любов андріївна наро-
дилася 1896 р. у м. прилуки прилуцько-
го пов. полтавської губ. Росіянка, з дворян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Учитель СШ в с. Артемівка 
Харківського р-ну. заарештована 24 жовтня 
1937 р. як член к.-р. організації та агент іно-
земної розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Харківським міськвідділом 
НКвС 8 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

домУРдЖіоГли назар осиïович, див. 
ТАÌÓÐДЖ²ОГЛИ (Дîìóðäж³îглè) Нàçàð Оñè-
ïîâèч.

донатто (донато) Франц Петрович на-
родився 1891 р. у відні. Чех, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Рай-

Оленівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Охоронець всеукраїнського комсомольського 
будинку відпочинку. заарештований 18 квітня 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 22 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

донбРовський вітольд-тадеóш ста-
ніславович, див. ДОÌБÐОÂСЬÊИЙ (Дîíáðîâ-
ñüêèй) Â³òîлüä-Тàäåóш Сòàí³ñлàâîâèч.

донГаУЗеР йосиф адамович народився 
1890 р. у с. Ямбур Катеринославського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сера-
фимівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. ветеринарний санітар колгоспу «Роте 
фане». заарештований 3 листопада 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 грудня 1937 р. (статті 5411, 5410 
ч. 1, 547 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 квітня 1989 р.

донГаУЗеР лоренц лоренцович народив-
ся 1901 р. у с. Серафимівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Се-
рафимівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. заарештований 17 грудня 
1937 р. за к.-р. профашистську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

донГаУЗеР олексій адамович народив-
ся 1911 р. у с. Серафимівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Се-
рафимівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте фане», бригадир. за-
арештований 17 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
к.-р. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

донде лазар юхимович народився 
1887 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. єврей, з міщан, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Керівник 
групи Союзмашпостачзбуту. заарештований 
14 квітня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної сіоністської шпигунської організації (стат-
ті 546, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
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(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

доненко Федір іванович народився 
1888 р. у с. велика Андрусівка Олександрій-
ського пов. Херсонської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Кооптрансу. позбавлений 
виборчих прав. заарештований 6 серпня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 січня 1960 р.

доненко Федір Петрович народився 
1888 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «п’ятирічка за чотири роки». У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за к.-р. агітацію. 
заарештований 2 серпня 1937 р. як керівник 
баптистської секти та за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у бамтабі, де й помер 3 квіт-
ня 1939 р. Реабілітований 8 червня 1962 р.

донець артем іванович народився 
1891 р. у с. Циркуни Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1929—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у с. велика Данилівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського заводу № 135. заарештований 
28 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
5 вересня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

донець максим Павлович народився 
1915 р. у с. брусове Хорольського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1930—1937 рр. член 
вЛКСМ. Служив у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Червоноармієць стро-
кової служби 14-го корпусного арт. полку. 
заарештований 2 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію та антисемітизм (статті 5410 ч. 1, 
5621 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
8 лютого 1938 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Термін покарання відбував у північ-
східтабі. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

донець олексій йосиïович народив-
ся 1893 р. у с. Улянівка балтського пов. 
подільської губ. Українець, із службовців, 

освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач міського радіовузлу. 
заарештований 18 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 26 лютого 1938 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання від-
бував у с. Киятове Устьвимського р-ну Комі 
АРСР. Реабілітований 11 травня 1990 р.

донець Петро михайлович народився 
1911 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Технік-кон-
структор тресту «Електропроект». заарешто-
ваний 3 листопада 1937 р. як куркуль, що втік 
від вислання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
16 березня 1940 р. (ст. 198 КпК УРСР і наказ 
НКвС СРСР № 00116 від 4 лютого 1939 р.).

дониЧенко марія Федорівна наро-
дилася 1912 р. у м. вознесенськ єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Українка, 
з робітників, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 16 жовтня 1937 р. як дружина 
члена антирад. терористичної організації пра-
вих (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
в Темтабі. На 1949 р. проживала в м. Мухета 
ГРСР, працювала на сірниковій фабриці еко-
номістом. Реабілітована 29 жовтня 1957 р.

донін ісак лейбович народився 1901 р. 
у м. Люцин Люцинського пов. вітебської губ. 
єврей, із службовців, освіта середня, позапарт., 
у минулому член вКп(б). проживав у Києві. 
Головний бухгалтер ЦК МОпРу України. за-
арештований 9 серпня 1937 р. як член німець-
кої шпигунської організації (статті 541 п. «а», 
5411 КК УРСР) і для подальшого слідства на-
правлений до Харкова у розпорядження ХОУ 
НКвС. Комісією НКвС СРСР та 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.

донник (доник) василь костянтинович 
народився 1898 р. у с. бригадирівка зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. бри-
гадирівка балаклійського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове життя». У 1937 р. 
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позбавлений виборчих прав. заарештований 
28 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію, по-
ширення провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 9 квітня 
1939 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з обмеженням прав на 
3 роки. Реабілітований 11 березня 1990 р.

донська Геня володимирівна народила-
ся 1911 р. у м. вільно віленської губ. єврей-
ка, із службовців, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживала в Харкові. Хімік лабо-
раторії заводу ім. Шевченка. заарештована 
6 листопада 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 27 грудня 1937 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбувала в Картабі. Справу закрито особли-
вою нарадою при НКвС СРСР 4 листопада 
1940 р., з-під варти звільнена 4 грудня 1940 р.

донськой Пилиï іванович народився 
1891 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у с. протопопівка петрівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Серп і молот». 
заарештований 20 квітня 1938 р. як член анти-
рад. есерівської організації та за к.-р. діяльність 
(статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 15 квітня 1939 р. виправданий.

донЧенко андрій іванович народився 
1884 р. у с. Мирне богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. Мирне Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Робітник Шарівського 
санаторію ім. Іванова. заарештований 13 жовт-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 4 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував на ст. Решети Красноярської 
залізниці. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

донЧенко михайло Прокоïович на-
родився 1879 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чепіль 
балаклійського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник колгоспу ім. Орджонікідзе. заарештова-
ний 4 вересня 1937 р. як член к.-р. повстан-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. (статті 542, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата розстрілу невідома. 
Реабілітований 22 березня 1957 р.

донЧенко Петро іванович народився 
1903 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Харківської 

губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Чепіль балаклійського 
р-ну Харківської обл. Молодший стрілочник 
ст. Основа півд. залізниці. У 1930 р. розкур-
кулений. У 1931 і 1932 рр. засуджений за не-
виконання держзобов’язань. заарештований 
26 серпня 1937 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації (статті 542, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 22 березня 1957 р.

донЧик андрій дмитрович народився 
1896 р. у с. Красноподілля бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1928—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Гусарівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. пенсіо-
нер за інвалідністю. заарештований 2 квітня 
1938 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито барвінківським 
Рв НКвС 26 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

доРка авгóст михайлович народився 
1911 р. у с. Горщик житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кругляківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
будівництва на ст. Красний Лиман півд. за-
лізниці. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заареш тований 15 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 червня 1959 р.

доРка іонат михайлович народився 
1913 р. у с. Горщик житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кругляківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
будівництва на ст. Куп’янськ північно-Доне-
цької залізниці. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 червня 1959 р.

доРн юліóс авгóстович народився 
1886 р. у с. Крупошин Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кругля-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
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міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

доРоЖко михайло Павлович народив-
ся 1890 р. у с. заміське валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у с. бара-
нове валківського р-ну Харківської обл. Учи-
тель СШ. заарештований 2 березня 1938 р. 
як член к.-р. організації, у минулому білий 
офіцер (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

доРонін олексій дем’янович народив-
ся 1915 р. у с. петрівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. [Робітник ст. панютине півд. залізниці]. 
заарештований транспортною прокуратурою 
5-ї дільниці півд. залізниці 19 вересня 1937 р. 
за шкідництво на залізничному транспорті 
(ст. 549 КК УРСР), справу не завершено.

доРоФеєв оïанас іванович народив-
ся 1885 р. у с. петрівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. У 1932—1934 рр. позбав-
лений виборчих прав. заарештований 11 лю-
того 1938 р. як куркуль, що приховував свій 
соціальний стан під час вступу на залізнич-
ний транспорт та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 24 черв-
ня 1938 р. засуджений до 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Справу закрито транспортним прокурором 
Лозівської дільниці півд. залізниці 1 серпня 
1939 р. (статті 197 ч. 2, 221 ч. 2 КпК УРСР).

доРохов ілля оникійович народився 
1870 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Глазунівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. У 1931 р. за к.-р. діяльність засуджений 
на 5 років заслання. заарештований 15 жовт-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 24 жовтня 1937 р. справу направлено 
на розгляд судової трійки ХОУ НКвС. Рі-
шення у справі відсутнє. балаклійським Рв 
НКвС 28 березня 1941 р. справу передано 

до 1-го спецвідділу для зберігання в архіві 
з огляду на похилий вік обвинуваченого.

доРоШ йосиï дмитрович народився 
1898 р. у с. Рудня-М’яколовицька Новоград-
волинського пов. волинської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. прожи-
вав у с. Максимівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
прапор». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та 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 17 липня 1989 р.

доРоШ Потаï оïанасович народився 
1894 р. у с. Рудня-М’яколовицька Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Максимівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Незаможник». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
8 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1963 р.

доРоШенко Григорій карïович наро-
дився 1903 р. на хут. волковиський Лохвиць-
кого пов. полтавської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на хут. волковиський Сенчанського р-ну 
полтавської обл. Робітник ст. Ромни півд. 
залізниці. заарештований 24 червня 1938 р. як 
член к.-р. диверсійної повстанської організа-
ції (статті 541 п. «а», 548, 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 26 травня 1941 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

доРоШенко Григорій Федорович на-
родився 1908 р. у с. путників Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник цукрозаводу. У 1930 р. розкуркулений. 
заареш тований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Самар-
табі в Куйбишевському краї. Реабілітований 
27 листопада 1959 р.

доРоШенко микола васильович наро-
дився 1881 р. у м. Глухів Глухівського пов. Чер-
нігівської губ. Росіянин, з дворян, освіта вища, 
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позапарт., у 1903—1908 рр. член РСДРп. про-
живав у Харкові. безробітний, за фахом еко-
номіст. заарештований 26 листопада 1937 р. як 
агент іноземної розвідки (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 23 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 січня 1959 р.

доРоШенко никифор Григорович наро-
дився 1904 р. у с. Нова водолага валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Стара 
водолага Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. Робітник водокачки. заарештований 
17 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 28 січня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
і особливої наради при НКвС СРСР від 
11 лютого 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. після звільнення з-під варти прожи-
вав у с. Нова водолага валківського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 6 травня 1963 р.

доРоШенко Петро варфоломійович 
народився 1882 р. у м. Чугуїв зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Священик. заарештований 23 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 березня 1989 р.

доРоШенко Федір Захарович на-
родився 1898 р. на хут. Джгун зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт., у 1924—1934 рр. член 
вКп(б). проживав на хут. верхня Озеряна 
Харківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Харківського міського партійного 
комітету. заарештований 6 травня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 25 серпня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

доРоШенко Федір трохимович наро-
дився 1895 р. у с. Корбині Івани богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Кор-
бині Івани богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
26 жовтня 1937 р. за добровільну службу 
в денікінській армії, як розкуркулений, та 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 18 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 

розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

доРоШенко Федір Федорович народив-
ся 1883 р. на хут. путників Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. заоскілля 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янського цукрового заводу. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію та дискредита-
цію т. Сталіна (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

доРоШин абрам давидович народився 
1888 р. у с. єфремівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. єфремівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. заарештова-
ний 10 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 8 травня 1939 р. виправданий за недове-
деності складу злочину.

доРФман єлизавета наóмівна народи-
лася 1903 р. у с. Краснопіль житомирського 
пов. волинської губ. єврейка, з торговців, 
освіта початкова, позапарт., у 1922—1937 рр. 
член вКп(б). проживала в Харкові. юрис-
консульт дирекції базарів Червонозаводсько-
го р-ну. заарештована 10 січня 1938 р.  як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
16 березня 1938 р. як член сім’ї зрадни-
ка батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Акмо-
лінському відділенні Картабу. Реабілітована 
29 лютого 1956 р.

досиЧов семен васильович народився 
1888 р. у с. Августово бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Те-
леграфіст-апаратник Центрального телегра-
фу. заарештований 24 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Харківським обл-
судом 14 січня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. верховним Судом УРСР 13 березня 
1938 р. справу повернено на дослідування, 
18 січня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито про-
куратурою Харківської обл. 24 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) з анулюванням під-
писки про невиїзд.

доскалов микола іванович, див. ДАС-
ÊАЛОÂ (Дîñêàлîâ) Ìèêîлà ²âàíîâèч.

доскоЧинський (доскóчинський) ва-
силь андрійович народився 1888 р. у с. Стіль-
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ське жидачівського пов. провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Русин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколо-Комишувата Красноградського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ле-
ніна. заарештований 12 вересня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 січня 1961 р.

досталик євген Францович народився 
1885 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Чех, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Товарознавець Української конто-
ри Головсільмашу. заарештований 16 березня 
1938 р. як агент німецької розвідки (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

досько (дацько) іван іванович наро-
дився 1865 р. у с. березовець [Мінської губ.]. 
білорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Андріївка балаклійського р-ну 
Харківської обл. Селянин-одноосібник, пен-
сіонер. У 1926 р. нарсудом балаклійського 
р-ну як куркуль засуджений на 1 рік позбав-
лення волі, у тому ж році вирок скасовано. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 4 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито балаклійським Рв НКвС 
18 березня 1938 р. (статті 4 п. «д», 197 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

доценко анатолій йосиïович народив-
ся 1899 р. у слоб. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Тех-
нік-кошторисник Діпроміста. У 1921 р. бого-
духівським політбюро позбавлений волі на 
3 роки. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію та як білий офіцер у минулому 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в бамтабі. Реабілі-
тований 20 червня 1989 р.

доценко володимир Гнатович наро-
дився 1906 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. бар-
вінкове барвінківського р-ну Харківської 
обл. завідувач лабораторії бази Управління 
державних резервів. заарештований [27 черв-
ня] 1938 р. за антирад. підривну діяльність 

(статті 547, 5411 КК УРСР), справу за цими 
статтями закрито слідчастиною УНКвС по 
Харківській обл. 15 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу направлено на 
дослідування та притягнення до відповідаль-
ності за статтями 97, 99 КК УРСР.

доценко Георгій дмитрович народив-
ся 1898 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. плановик 
Харківської фабрики музичних інструментів. 
заарештований 20 квітня 1938 р. як член к.-р. 
військової бойової білогвардійської органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
23 травня 1958 р.

доценко дмитро євграфович народився 
1876 р. у с. Моначинівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений і висланий до 
північного краю на 5 років. заарештований 
9 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1989 р.

доценко єлисей лазарович народився 
1898 р. у с. Моначинівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Моначи-
нівка Куп’янського р-ну Харківської обл. Стрі-
лочник ст. Моначинівка північно-Донецької 
залізниці. заарештований 13 січня 1938 р. 
за службу в білій армії та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС північно-Донецької залізниці 
17 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

доценко іван євграфович народився 
1890 р. у с. Моначинівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
цукрового заводу. заарештований 22 верес-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 16 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. після звіль-
нення з-під варти проживав у м. Куп’янськ. 
Реабілітований 28 грудня 1962 р.

доценко костянтин іванович народив-
ся 1896 р. у м. Катеринослав Катеринослав-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
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складу Стандартдержвидаву. заарештований 
23 лютого 1938 р. за антирад. агітацію та 
приналежність до білогвардійської к.-р. орга-
нізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 березня 1989 р.

доценко марія василівна народилася 
1894 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. Українка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 7 січня 1938 р. за наказом 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р. 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 березня 1938 р. як член сім’ї зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала в Акмолінському 
відділенні Картабу. Ухвалою особливої нара-
ди при МДб СРСР від 6 лютого 1952 р. суди-
мість знято. Реабілітована 24 вересня 1957 р.

доценко микола Федорович народився 
1901 р. у с. Моначинівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
ковбасної фабрики. заарештований 7 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

доценко Федір іванович народився 
1887 р. у с. павлівка Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер автоколони Укр-
шляхбуду. заарештований 26 лютого 1938 р. 
як член к.-р. організації та за участь у геть-
манському русі (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 січня 1960 р.

доцій микола Петрович народився 
1897 р. у с. Новосельці перемишлянського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Народ-
ний слідчий золочівської районної проку-
ратури. заарештований 22 липня 1938 р. за 
шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 жовт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 травня 1989 р.

доЧинський іван іванович, див. ДИ-
ЧИНСЬÊИЙ (Дîчèíñüêèй) ²âàí ²âàíîâèч.

доян (дóян) ернест Генріхович народив-
ся 1905 р. у с. Сербинівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Терни 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Терни». У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
к.-р. розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 7 лю-
того 1938 р. у Харкові. Реабілітований 2 лис-
топада 1963 р.

дРабинка костянтин артемович наро-
дився 1887 р. у с. василівка полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер полтавської взуттєвої фабрики 
№ 12. У 1920 р. 5 міс. під слідством Харків-
ської губЧК як есер. заарештований 2 лютого 
1938 р. як член підпільної антирад. есерів-
ської організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 22 січня 1957 р.

дРаГальЧУк кóзьма тимофійович на-
родився 1872 р. у с. Лопатичі Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Руський Орчик 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. постишева. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 грудня 1937 р. за шпигун-
ство на користь польщі та к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 19 січня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
1 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 червня 1958 р.

дРаГальЧУк михайло кóзьмич народив-
ся 1907 р. у м. Олевськ Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Руський Орчик 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. постишева. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 червня 1958 р.
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дРаГан Зиновій омелянович народився 
1905 р. у с. Софіївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Нове пригоже барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний шлях». 
заарештований 10 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Справу закрито УНКвС 
по Харківській обл. у липні 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дРаГан леонтій омелянович народився 
1907 р. у с. Софіївка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. приго-
же барвінківського р-ну Харківської обл. Кус-
тар-чоботар. Розкуркулений. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито УНКДб по Харківській обл. 
15 травня 1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дРаГоманіді іван Пантелеймонович 
народився 1885 р. у м. Афіни, Королівство 
Греція. Грек, з торговців, письмен., позапарт. 
проживав у Харкові. продавець гастроно-
му Союзпродмагу. заарештований 15 грудня 
1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

дРаГоманіді костянтин іванович на-
родився 1911 р. і проживав у Харкові. Грек, із 
селян, освіта початкова, позапарт. продавець 
гастроному Хаторгу. заарештований 15 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1989 р.

дРаГомиРецький антон Григорович 
народився 1887 р. у с. Нововолодимирівка 
житомирського пов. волинської губ. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт., у 1906—
1920 рр. член УСДРп, у 1920—1924 рр. член 
УКп, у 1925—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Технічний керівник дерево-
обробної фабрики ім. Халтуріна. заарештова-
ний 27 жовтня 1937 р. як один з керівників 
відродженої в Україні укапістської антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і трійкою при Київському облуправ-

лінні НКвС УРСР 31 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 16 січня 
1938 р. у Києві. Реабілітований 17 серпня 
1989 р.

дРаЖевський артемій миколайович 
народився 1879 р. у с. Новоглухів Куп’ян-
ського пов. Харківської обл. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач фінансової секції пив-
заводу «Нова баварія». У 1927 р. висланий 
за межі України на 3 роки. заарештований 
2 серпня 1937 р. за к.-р. націоналістичну агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 548, 5411 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у владивос-
тоцькому відділенні північсхідтабу. постано-
вою слідчастини УНКвС по Харківській обл. 
від 16 лютого 1940 р. рішення особливої трій-
ки змінено, термін покарання знижений до 
3 років вТТ. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

дРаник іван миколайович народився 
1902 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кон-
гресівка золочівського р-ну Харківської обл. 
Статистик цукрового заводу. заарештований 
29 квітня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
золочівського р-ну 30 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дРаПак андрій миколайович народився 
1900 р. у с. Лісоводи Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Різ-
никове вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «заповіт Ілліча». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 19 січня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
де й помер 28 грудня 1941 р. Реабілітований 
3 серпня 1989 р.

дРаПак семен-максим Федорович на-
родився 1906 р. у с. Лісоводи Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Різникове вільхуватського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «заповіт Іллі-
ча». У 1931 р. розкуркулений. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. шпигунську і розвідувальну 
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діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвала-
ми комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особли-
вої наради при НКвС СРСР від 28 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Унжтабі. звільнений з-під варти 15 вересня 
1945 р., з 11 червня 1946 р. працював в Унж-
табі заступником начальника виробництва на 
ст. Сухобезводна Горьківської обл. Реабіліто-
ваний 20 червня 1959 р.

дРаПалюк михайло андрійович наро-
дився 1893 р. у м. Лубни Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у мину-
лому член вКп(б). проживав у Харкові. На-
чальник планово-виробничого відділу ХТз. 
заарештований 15 липня 1938 р. як член 
антирад. організації (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 22 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дРаПкін мордóх танхільович народився 
1890 р. у м. Херсон Херсонської губ. єврей, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Головний бухгалтер Червонозавод-
ської контори тресту ресторанів. заарештова-
ний 23 травня 1938 р. як член антирад. шпи-
гунської сіоністської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 23 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дРат Гóго Гóставович народився 1907 р. 
у с. Хотиж житомирського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Улянівка зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Шлях Лені-
на». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 30 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

дРаЧ сисой кіндратович народився 
1889 р. у с. Хатки Миргородського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у с. парасковія Старові-
рівського р-ну Харківської обл. Учитель СШ. 
заарештований 1 грудня 1930 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Олексіївським Рв ДпУ 15 серпня 1931 р. 
(статті 4, 197 ч. 2 КпК УСРР). заарештований 
3 березня 1938 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної військової організації та за антирад. 

роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 січня 1963 р.

дРаЧковський іван войцехович на-
родився 1888 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, неписьмен., позапарт. проживав і пра-
цював у радгоспі «Червона хвиля» у велико-
бурлуцькому р-ні Харківської обл. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 24 лис-
топада 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 16 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 12 вересня 1959 р.

дРаЧов василь матвійович народився 
1903 р. у с. Климівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, член вКп(б). Служив у м. Но-
восибірськ Новосибірської обл. політрук 
234-го конвойного полку НКвС. заарештова-
ний 14 листопада 1937 р. як член троцькіст-
ської організації та за к.-р. діяльність (ст. 581 
п. «б», 586 через ст. 17, 588, 5811 КК РРФСР), 
справу закрито Ов ГУДб НКвС Сибірського 
військокругу 9 листопада 1939 р. (статті 204 
п. «б» КпК РРФСР, 6 КК РРФСР). звільне-
ний з-під варти 10 листопада 1939 р.

дРаЧУк леонід Гнатович народився 
1900 р. у м. Луцьк Луцького пов. волинської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Рижове Харківського 
р-ну Харківської обл. помічник бухгалтера 
заводу ім. Леніна. заарештований 10 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
3 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
8 серпня 1989 р.

дРаЧУк Пелагея (Поліна) Платонівна, 
див. ГЛАДÊА (Дðàчóê) Ïåлàгåÿ (Ïîл³íà) Ïлà-
òîí³âíà.

дРебінська дора, див. ДÐИБ²НСЬÊА 
(Дðåá³íñüêà) Дîðà.

дРевецька меланія іванівна народи-
лася 1884 р. у с. Сестринівка бердичівського 
пов. Київської губ. Українка, із селян, не-
письмен., позапарт. проживала у с. загри-
зове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 12-річчя жовтня. заареш-
тована 23 жовтня 1937 р. як дружина репре-
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сованого (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), помер-
ла 3 жовтня 1938 р. у Харківській в’язниці. 
Справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
2 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

дРевецький йосиф Петрович наро-
дився 1883 р. у с. Чернявка Липовецького 
пов. Київської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. загризо-
ве Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «заможне життя». Розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 3 серпня 1989 р.

дРевінГ володимир емманóїлович на-
родився 1885 р. у м. Двінськ Двінського пов. 
вітебської губ. Німець, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Технолог ХЕТзу. заарештований 
9 грудня 1930 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР), справу закрито Харківським опер-
сектором ДпУ 9 березня 1931 р. (ст. 198 
КпК УСРР). заарештований 1 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну та диверсійну діяльність на 
користь Німеччини (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 19 травня 1959 р.

дРевінГ ольга семенівна народилася 
1893 р. у м. Калуга Калузької губ. Росіянка, 
з дворян, освіта середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
14 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство на користь Німеччини (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Реабілітована 21 березня 1989 р.

дРевняк антон станіславович народив-
ся 1915 р. у с. Судмонт заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Улянівка Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 1 січня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 

розстріл. Розстріляний 20 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 вересня 1960 р.

дРевняк іван станіславович народив-
ся 1912 р. у с. Гущинці вінницького пов. 
подільської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Дар-Надежда Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 1 січня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
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 
24 вересня 1960 р.

дРевУс (древс) андрій михайлович на-
родився 1895 р. у с. Горщик житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кругля-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

дРеГеР (дрейгер) Рейгнольд данилович 
народився 1907 р. у кол. Острівка житомир-
ського пов. волинської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Горький Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. залізничний робітник ст. булаце-
лівка півд. залізниці. заарештований 21 січня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 14 жовтня 1938 р. позбав-
лений волі у вТТ на 8 років. Реабілітований 
13 березня 1989 р.

дРеГеР теодор юліóсович народився 
1906 р. у с. Мусіївка Сквирського пов. Ки-
ївської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Новомиколаївка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 24 грудня 1937 р. за 
к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

дРейєР олександр емілійович народив-
ся 1881 р. у м. Феллін Феллінського пов. 
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Ліфляндської губ. Німець, із службовців, осві-
та вища, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач хімічної лабораторії Харківської місь-
кої санстанції. заарештований 5 листопада 
1937 р. як агент іноземної розвідки (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 22 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
2 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
15 серпня 1989 р.

дРейкант альберт кристоïович наро-
дився 1897 р. у садибі Яунчем Фрідріхштад-
ського пов. Курляндської губ. Латвієць, із 
селян, освіта середня спеціальна, у 1919—
1922 рр. член РКп(б), у 1924 р. канди-
дат у члени РКп(б), у 1925—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Слухач курсів 
політвідділу півд. залізниці. заарештований 
24 грудня 1937 р. згідно з телеграмою наркома 
внутрішніх справ УРСР з подальшим направ-
ленням під спецконвоєм до Києва в розпо-
рядження 3-го відділу НКвС УРСР і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 лютого 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 лютого 1938 р. [у Києві]. Реабіліто-
ваний 21 березня 1961 р.

дРейман авгóст Францович народився 
1891 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1924—
1934 рр. член вКп(б), з 1934 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Май-
стер ХЕТзу. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

дРейман карл Петрович народився 
1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1926—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Кіномеханік будинку техніки. за-
арештований 30 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і ухвалами комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 16 лютого 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у м. Томськ Но-
восибірської обл. Справу закрито особливою 
нарадою при НКвС СРСР 21 березня 1942 р. 
зі звільненням з-під варти. помер 5 лютого 
1945 р. на ст. Кривошеєво Новосибірської обл.

дРейман Петро Францович народився 
1895 р. у вольмарському пов. Ліфляндської 

губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. Ін-
структор планового відділу ХЕМзу. заареш-
тований 4 грудня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 19 січня 1957 р.

дРекслеР юрій соломонович народився 
1904 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Кравець майстерні індпошиву «пасаж». за-
арештований 13 серпня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
16 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 31 липня  
1989 р.

дРелінГ валеріан антонович народив-
ся 1904 р. у м. Дрисса Дриссенського пов. 
вітебської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. юсу-
пово півден. залізниці в Ракитянському р-ні 
Курської обл. Черговий по станції. заарешто-
ваний 16 грудня 1937 р. за шпигунську діяль-
ність на користь іноземної розвідки (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Крастабі, 
де й помер 19 серпня 1942 р. Реабілітований 
7 серпня 1958 р.

дРеШеР мар’ян йосифович народився 
1889 р. у м. Тарнув Тарнувського пов. про-
вінції західна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. поляк, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Гути богодухівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ка-
лініна. заарештований 13 серпня 1937 р. за 
антирад. діяльність і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 23 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
13 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
6 червня 1959 р.

дРибінська (дребінська) дора ната-
нівна народилася 1899 р. у м. Гродно Гроднен-
ської губ. єврейка, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживала в Харкові. Керівник 
групи оподаткування Харківського облфінвід-
ділу. заарештована 5 жовтня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
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ХОУ НКвС 9 грудня 1937 р. за недоведеності 
обвинувачення зі звільненням з-під варти.

дРивінський Фрідріх вільгельмович 
народився 1894 р. у кол. валки житомирсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Чоботар взуттєвої фабрики «Друзі дітей». за-
арештований 4 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 2 жовт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 7 травня 1963 р.

дРиГа василь іванович народився 
1892 р. у с. перекіп валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1920—1922 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. без певних за-
нять. заарештований 31 січня 1938 р. за к.-р. 
діяльність (статті 548, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1938 р. (статті 542, 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 31 грудня 1958 р.

дРиГа василь якович народився 1893 р. 
у с. погромець валуйського пов. воронезької 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. пенсіонер. 
заарештований 8 червня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. На 
1964 р. проживав у с. погромець валуйського 
р-ну бєлгородської обл.

дРиГа Григорій іванович народився 
1896 р. у с. перекіп валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у с. перекіп валківсько-
го р-ну Харківської обл. Учитель. заарешто-
ваний 17 березня 1938 р. як член антирад. 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 31 грудня 1958 р.

дРиГа митрофан микитович народився 
1904 р. у с. Новоіванівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
іванівка петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Шевченка. заарештований 
22 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. по-

збавлений волі у вТТ на 10 років. На 1965 р. 
проживав у м. Торез Донецької обл. Реабілі-
тований 16 квітня 1965 р.

дРиЗУль ян едóардович народився 
1892 р. у с. Славітес валкського пов. Ліфлянд-
ської губ. Латвієць, із селян, освіта незакінчена 
вища, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Хар-
кові. приймальник відділу техконтролю заводу 
№ 183. заарештований 4 грудня 1937 р. за підо-
зрою у розвідувальній діяльності (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

дРиль дмитро максимович народився 
1899 р. у с. білий Колодязь вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. профінтерн 
вовчанського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу «профінтерн». У 1929 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. У 1930 р. 
висланий до північного краю. заарештований 
27 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 листопада 1967 р.

дРіЗнеР ассаф Рóдольфович народився 
1909 р. у с. близниця Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Антонів-
ка Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 грудня 
1937 р. за к.-р. антидержавну діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

дРіЗнеР олександр самійлович народив-
ся 1907 р. у с. Крем’янка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Антонівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. заарештований 20 січня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 27 лютого 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито прокуратурою Харків-
ської обл. 8 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

дРіЗнеР Рóдольф якович народився 
1883 р. у с. Добринь житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Антонів-
ка Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської Німеччини 
та за антидержавну к.-р. діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

дРіЗнеР самóїл Фрідріхович народився 
1879 р. у кол. писарівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Антонівка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний прапор». У адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 15 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 17 квітня 1989 р.

дРітов василь іванович народився 
1904 р. у с. Сандата Медвеженського пов. 
Ставропольської губ. Росіянин, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач складу матеріалів  велозаводу. за-
арештований 19 квітня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 20 березня 1939 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі з обмеженням прав 
на 3 роки. Справу закрито судовою коле-
гією верховного Суду УРСР 17 липня 1939 р. 
(ст. 347 КпК УРСР).

дРобах Ганна семенівна народилася 
1891 р. і проживала у Харкові. Росіянка, з мі-
щан, освіта середня, позапарт. Рахівник Хар-
ківського центрального телеграфу. заарешто-
вана 2 серпня 1937 р. за к.-р. шпигунську ді-
яльність на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 17 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітована 1 вересня 1989 р.

дРобаха данило трохимович народився 
1893 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. Експеди-
тор районного відділення Хаторгу. заарешто-
ваний 8 березня 1938 р. за к.-р. розвідуваль-
ну діяльність на користь іноземної держави 

(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 22 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 8 липня 
1960 р.

дРобинський трохим костянтинович 
народився 1885 р. у с. Колодязне Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Колодязне 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 9 березня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 28 березня 1989 р.

дРобиШевський тимофій сергійович 
народився 1907 р. у с. Малков Гомельсько-
го пов. Могильовської губ. білорус, із се-
лян, освіта неповна середня, позапарт., член 
вЛКСМ з 1928 р., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у с. Рогань Харківського р-ну 
Харківської обл. Штурман авіабригади 9-ї 
військової школи льотчиків і льотспостері-
гачів. заарештований 4 листопада 1937 р. за 
шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 23 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 10 липня 1959 р.

дРобітько Григорій андрійович наро-
дився 1871 р. у с. Добровілля павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1918—
1919 рр. член РКп(б), у 1930—1931 рр. член 
вКп(б). проживав у с. башилівка близню-
ківського р-ну Харківської обл. завідувач 
хати-лабораторії колгоспу ім. Комінтерну. 
У 1920 р. під слідством за шпигунську діяль-
ність і зв’язок з Добровольчою армією Денікі-
на. заарештований 24 лютого 1938 р. як член 
антирад. угруповання та за антирад. шкід-
ницьку діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 21 березня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі. Ухвалою верховного 
Суду УРСР від 26 червня 1939 р. термін по-
карання визначено 1 рік 5 міс., з урахуванням 
попереднього ув’язнення звільнений з-під 
варти. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

дРобітько онисія іллівна народилася 
1907 р. у м. Кобеляки Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українка, з робітників, осві-
та неповна середня, з 1925 р. член вЛКСМ, 
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у 1930 р. кандидат у члени вКп(б), з 1931 р. 
член вКп(б). проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 5 вересня 1937 р. як 
дружина засудженого члена антирад. троць-
кістсько-терористичної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 лютого 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Мордов-
ській АРСР та Інттабі в Комі АРСР. У 1946 р. 
під слідством за підозрою в написанні ано-
німного листа антирад. націоналістичного 
змісту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). На 1956 р. 
проживала в м. Рівне Рівненської обл. Реабі-
літована 28 грудня 1956 р.

дРобітько тимофій андрійович наро-
дився 1882 р. у с. Добровілля павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Добровілля близнюківського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 2 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію шляхом поширення чуток 
про загибель рад. влади, використовуючи для 
цього «релігійний дурман» (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. Термін 
покарання відбував у бамтабі в Читинській 
обл. Реабілітований 14 січня 1994 р.

дРоботов михайло йосиïович наро-
дився 1901 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з міщан, освіта неповна середня, позапарт. 
Старший бухгалтер будівництва північно-До-
нецького водогону у с. Кочеток Чугуївського 
р-ну Харківської обл. заарештований 12 квіт-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

дРоб’яЗко василь стеïанович наро-
дився 1894 р. у с. Хотімля вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Хотім-
ля вовчанського р-ну Харківської обл. Ра-
хівник лікарні. Розкуркулений. заарештова-
ний 17 жовтня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бамта-
бі. Справу закрито ЕКУ УНКвС по Харків-
ській обл. 15 листопада 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дРоб’яЗко оïанас іванович народився 
1906 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. Робітник 2-ї будівельної дільниці 
НКвС на ст. балки півд. залізниці. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 8 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 23 травня 1989 р.

дРоГін іван овсійович народився 1904 р. 
у с. Сенькове Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав і працював чорноробом у 1-му від-
діленні радгоспу «Червона хвиля» великобур-
луцького р-ну Харківської обл. У 1929 р. роз-
куркулений. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію, невдоволення нормами ви-
робітку та підпискою на позику (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

дРоГмиРецький вікентій іванович 
народився 1879 р. у с. Ротмістрівка Липо-
вецького пов. Київської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. боб-
рівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Сторож на будівництві залізничної колії Чер-
воний Лиман — Куп’янськ. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 4 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 24 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 липня 1958 р.

дРоЖаников іван олексійович наро-
дився 1887 р. у с. покровське Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ку-
п’янськ Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Сторож артілі «Металіст». Сільськогосподар-
ське майно конфісковане. У 1932 р. за ст. 97 
КК УСРР засуджений на 5 років позбавлення 
волі, у 1935 р. звільнений з-під варти. заареш-
тований 4 травня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної організації та за к.-р. діяльність 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 травня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 7 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 11 березня 1958 р.
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дРоЖЖин Петро михайлович наро-
дився 1896 р. у с. Любимовка Курської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав на ст. Рогозянка півд. за-
лізниці. Колійний майстер. заарештований 
13 лютого 1938 р. як член к.-р. шкідницької 
організації (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 15 квітня 1939 р. 
(ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР) засуджений до 
1 року 2 міс. позбавлення волі із зарахуван-
ням терміну попереднього ув’язнення в строк 
покарання. звільнений з-під варти 16 квітня 
1939 р. Ухвалою залізничної колегії верхов-
ного Суду СРСР від 13 серпня 1939 р. вирок 
лінсуду скасовано, справу закрито.

дРоЖЖин стеïан Федорович народив-
ся 1883 р. у с. Толстий Луг Суджанського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Складач поїздів ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 4 червня 1938 р. як член 
к.-р. повстанської організації (статті 542 через 
ст. 20, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 21 червня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений до 3 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 8 березня 
1940 р. вирок суду скасовано, справу закрито.

дРоЖин сïиридон іванович народився 
1905 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. заступ-
ник начальника інструментального цеху за-
воду «Серп і молот». заарештований 9 жовтня 
1937 р. за шпигунство та к.-р. троцькістську 
пропаганду (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. На 1956 р. проживав 
у м. Куйбишев Куйбишевської обл. Реабіліто-
ваний 6 липня 1956 р.

дРоЗд василь никифорович народився 
1881 р. у с. Хвиленкове полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Сторож районного пункту заготзерна. 
У 1930 р. розкуркулений і полтавським окр-
судом (ст. 547 КК УСРР) засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 5 років і висланням за межі полтавського 
округу. 19 жовтня 1933 р. звільнений з-під 
варти через стан здоров’я. заарештований 
13 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 

Харківським облсудом 11 травня 1939 р. за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 4 роки. Реабіліто-
ваний 27 грудня 1993 р.

дРоЗд (дроздов) тимофій юхимович на-
родився 1897 р. у с. вільшана Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. віль-
шана Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «3-й вирішальний». У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 21 квітня 
1938 р. за к.-р. діяльність, участь в анти-
рад. угрупованні (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 лютого 1962 р.

дРоЗдик Платон єремійович народив-
ся 1884 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у м. білопілля бі-
лопільського р-ну Харківської обл. Інже-
нер планового бюро паровозного відділення 
ст. білопілля півд. залізниці. заарештований 
7 серпня 1937 р. за шкідницьку диверсійну 
роботу (статті 547, 549, 5410, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
3 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

дРоЗдов тимофій юхимович, див. 
ДÐОЗД (Дðîçäîâ) Тèìîф³й Юõèìîâèч.

дРоЗдовиЧ олександр михайлович на-
родився 1888 р. у с. Кустівці Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Книшівка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Сільгоспробітник бурякорадгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 3 квітня 1938 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (статті 541 п. «а» КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

дРонов Георгій Федорович народився 
1897 р. у с. Тернова вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. плануваль-
ник ліс промгоспу. заарештований 27 лютого 
1938 р. як член націоналістичної української 
військової терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 542, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
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лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

дРУде бернгард Готфрідович народився 
1905 р. у кол. Мирно Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 19 січня 1938 р. 
за к.-р. агітацію, участь у к.-р. організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 23 березня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 2 березня 1962 р.

дРУде еміль Фердинандович народився 
1894 р. у с. Рисовата заславського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Тавежня Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. як член 
німецької націоналістичної фашистської по-
встанської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 лютого 1989 р.

дРУЖинець дмитро ілліч народився 
1896 р. у с. бітля Турківського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник перукарні Чер-
воного Хреста при Управлінні півд. залізниці. 
заарештований 25 серпня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації та агент іноземної 
розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 жовт-
ня 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 25 листопада 1960 р.

дРУЖинець євдокія Федорівна наро-
дилася 1901 р. у с. Новогупалівка Олександ-
рівського пов. Катеринославської губ. Україн-
ка, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка, за фахом 
швачка. заарештована 2 листопада 1937 р. 
як дружина шпигуна (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито  
УДб ХОУ НКвС у березні 1938 р., звільнена 
з-під варти 6 квітня 1938 р.

дРУЖининський іван Петрович на-
родився 1902 р. у с. Окуловська Тотемського 
пов. вологодської губ. Росіянин, із селян, 
освіта вища, у 1923—1938 рр. член вКп(б). 

проживав у Харкові. Начальник планово-ви-
робничого сектора Хартранспроекту. заареш-
тований 20 березня 1938 р. як член шпигун-
ської терористичної організації, що створена 
за завданням німецької розвідки (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 27 грудня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дРУЖинін Гóрій Федотович народився 
1874 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Глазунівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний жовтень». У 1929 р. роз-
куркулений і позбавлений виборчих прав. 
заарештований 8 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

дРУЖинін михайло оïанасович наро-
дився 1899 р. у с. Глазунівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Глазунівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний жовтень». заарештова-
ний 8 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Нижньоамур-
ському вТТ. Реабілітований 26 червня 1989 р.

дРУЖок трохим якимович народився 
1902 р. у с. Мар’янівка Херсонського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1928 р. проживав у Хар-
кові. Учитель СШ № 1. заарештований 2 бе-
резня 1938 р. як член української військової 
націоналістичної терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 
1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
13 червня 1958 р.

дРУШляк андрій Петрович народився 
1896 р. у с. Нове Осинове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нове 
Осинове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб на будівництві ст. Красний Лиман 
північно-Донецької залізниці. У 1932 р. на-
родним судом Куп’янського р-ну за невико-
нання плану хлібозаготівлі висланий на 5 ро-
ків на Далекий Схід. заарештований 20 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 16 жовтня 1937 р. винесено 
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ухвалу про розстріл. Розстріляний 1 листо-
пада 1937 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. 
Реабілітований 4 вересня 1964 р.

дРУШляк василь Федорович народився 
1883 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. Технік 
ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької за-
лізниці. заарештований 11 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом північно-Донецької залізниці 
29 березня 1939 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 21 червня 1993 р.

дРьомов дмитро Полікарïович наро-
дився 1899 р. у с. Руський Орчик Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Руський Орчик зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Леніна. 
У 1931 р. розкуркулений, висланий до пів-
нічного краю, у 1934 р. втік. заарештований 
7 вересня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 23 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 7 червня 1989 р.

дРьомов трифон Григорович народився 
1890 р. у с. Руський Орчик Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. залінійне зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Шлях Леніна». по-
збавлений виборчих прав. У 1930 р. розкур-
кулений. Ухвалою судової трійки при колегії 
ДпУ УСРР від 19 лютого 1930 р. (статті 5410, 
5413 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував на будів-
ництві біломорканалу та Москаналу, у 1936 р. 
з-під варти звільнений. заарештований 
2 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 16 жовтня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
на ст. Алакуртті Кіровської залізниці. Реабілі-
тований 30 червня 1992 р. і 14 червня 1989 р.

дРюЗова Ганна стеïанівна народилася 
1888 р. у м. білопілля Сумського пов. Хар-
ківської губ. Росіянка, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Лікар-
ларинголог поліклініки № 3. заарештована 
4 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 31 жовтня 1937 р. 
за відсутності складу злочину зі звільненням 
з-під варти.

дУб Павло дмитрович народився 1896 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Андріївка Друга ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
19 лютого 1938 р. як член підпільної повстан-
ської організації та за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 3 листопада 1938 р. за к.-р. 
агітацію позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
відбував покарання в білбалттабі. Реабіліто-
ваний 29 березня 1989 р.

дУб Федір миколайович народився 1896 р. 
у с. Топильниця Старосамбірського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської імпе-
рії. Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу. заареш-
тований 13 серпня 1937 р. за розвідувальну 
антирад. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 24 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

дУбас катерина Петрівна народилася 
1906 р. у с. Горошеве замостського пов. Люб-
лінської губ. Українка, із селян, письмен., по-
запарт. проживала в Харкові. Робітниця три-
котажної фабрики ім. Мікояна. заарештована 
14 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент позбавле-
на права проживання в 15 населених пунктах 
на 5 років. Реабілітована 16 травня 1989 р.

дУбенецька лідія амвросіївна народи-
лася 1910 р. у с. Терпіння Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Статистик харківської бази «Центро-
спілка». заарештована 28 вересня 1937 р. як 
дружина члена антирад. організації правих 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 листопада 1937 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Реабілітована 13 липня 1956 р.

дУбик микола адамович народився 
1900 р. у м. Олевськ Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Циглерівка Красноградського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Спільна 
праця». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 21 грудня 1937 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
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№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1959 р.

дУбина андрій Герасимович народився 
1877 р. у с. Ковалівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. поден-
ник. заарештований 5 травня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації та за к.-р. 
діяльність (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 березня 1989 р.

дУбина аркадій Федорович народився 
1895 р. у с. попівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. без-
робітний. заарештований 14 листопада 1937 р. 
як член антирад. диверсійної шкідницької ор-
ганізації (статті 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Сталінській обл. 
від 28 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 27 квітня 1957 р.

дУбина іван іванович, див. ДÓБ²Н (Дó-
áèíà) ²âàí ²âàíîâèч.

дУбина іван тимофійович народився 
1896 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новосе-
лівка Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Стрілочник 24-го км півд. залізниці. зааре-
штований 20 лютого 1938 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе гією 
Харківського облсуду 29 серпня 1938 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

дУбина макар аврамович народився 
1914 р. у с. верхня Орілька зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«Червоний» у Олексіївському р-ні Харків-
ської обл. Сільгоспробітник радгоспу. У 1929 
і 1930 рр. розкуркулений. заарештований 
6 листопада 1937 р. як куркуль та за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Амур-
табі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

дУбинін тимофій омелянович народив-
ся 1888 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Натирач підло-
ги оперного театру. заарештований 4 жовтня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
Німеччини (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 

УДб ХОУ НКвС 31 жовтня 1937 р. за недоведе-
ності складу злочину зі звільненням з-під варти.

дУбинська іда йосифівна, див. ÂАЙН-
ШТЕЙН (Дóáèíñüêà) ²äà Йîñèф³âíà.

дУбинський володимир борисович на-
родився 1898 р. у м. Гадяч Гадяцького пов. 
полтавської губ. єврей, з капіталістів, освіта 
вища, у 1931—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Головний механік Харківської 
трикотажної фабрики НКвС. заарештований 
28 вересня 1937 р. за участь у військовій фа-
шистській змові (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
9 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

дУбинський володимир харитонович 
народився 1897 р. у м. полтава полтавської 
губ. єврей, із службовців, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. бухгалтер Хар-
ківської контори Головспоживу. заарештова-
ний 26 березня 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної повстанської організації (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1958 р.

дУбинський костянтин Петрович на-
родився 1894 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ліс-
на Стінка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник свинорадгоспу «Лісна Стінка». 
У 1926 р. позбавлений виборчих прав. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
1 вересня 1927 р. (статті 5410 ч. 2, 5411, 5621 КК 
УСРР) позбавлений права проживання в Мо-
скві, Леніграді, Ростові-на-Дону та Україні, 
а ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ 
від 16 вересня 1927 р. висланий до Казахстану 
на 3 роки. На засланні перебував у м. Челкар 
Актюбінської обл. заарештований 2 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 27 жовтня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Казанській вТК № 1. Реабіліто-
ваний 26 травня 1995 р. і 12 червня 1989 р.

дУбинський семен Петрович наро-
дився 1880 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бугаївка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Робітник». У 1927 р. розкуркулений, 
висланий до північного краю. заарештований 
6 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
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ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Казанському та-
борі № 1. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

дУбинЧенко дмитро іванович наро-
дився 1888 р. у с. юнаківка Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Сек-
ретар СШ № 23 до вересня 1937 р. заареш-
тований 27 жовтня 1937 р. як член антирад. 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. помер 16 грудня 1938 р. у північ-
східтабі. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

дУбинЧенко михайло іванович наро-
дився 1884 р. у с. юнаківка Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з кустарів, освіта вища, 
позапарт., у 1918 р. член партії лівих соціаліс-
тів-революціонерів, у 1919—1920 рр. член пар-
тії боротьбистів. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 83 і 94. заарештований 22 серпня 1937 р. 
за націонал-фашистську та к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 17 вересня 1937 р. 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

дУбілевський антон олександрович 
народився 1881 р. у с. волиця-Татарське за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Хатнє вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Шевченка. 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 13 серпня 1937 р. за шпигунську к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та 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 3 серпня 1989 р.

дУбін (дóбина) іван іванович народився 
1905 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
ІпРзу. заарештований 11 квітня 1938 р. як 
член к.-р. організації та за к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 13 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 квітня 1960 р.

дУбінін микола миколайович народив-
ся 1908 р. у с. Лопазка Мглинського пов. Чер-
нігівської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
ХДУ. заарештований 20 жовтня 1937 р. як 
член антирад. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

дУбінський олексій іванович народив-
ся 1906 р. у с. жидівці житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
радгоспу Куп’янського агроіндустріального 
технікуму. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 4 лютого 1938 р. за к.-р. націо-
налістичну діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1963 р.

дУбнов юхим ізраїльович народився 
1904 р. у м. Гомель Гомельського пов. Моги-
льовської губ. єврей, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. бухгал-
тер контори тресту їдалень. заарештований 
22 травня 1938 р. як член антирад. сіоніст-
ської групи (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
15 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

дУбняков сергій миколайович наро-
дився 1892 р. у с. Хорошки Лубенського 
пов. полтавської губ. Українець, із священно-
служителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Науковець НДІ споруд. У 1923 р. 
під арештом полтавського губвідділу ДпУ 
(ст. 58 КК РСФРР). заарештований 15 жовт-
ня 1937 р. як член к.-р. організації та за шкід-
ництво (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 28 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

дУбова євгенія володимирівна народи-
лася 1907 р. у м. Рашков Ольгопільського пов. 
подільської губ. єврейка, із службовців, осві-
та неповна середня, з 1929 р. член вКп(б). 
проживала в Харкові. Інструктор масової 
роботи міськради Тсоавіахіму. заарештована 
28 вересня 1937 р. як учасниця військово-
фашистської змови (статті 541 п. «б», 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 8 черв-
ня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джена на 10 років позбавлення волі у вТТ та 
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пораженням у правах на 5 років. Термін по-
карання відбувала в Івдельтабі. Ухвалою особ-
ливої наради при МДб СРСР від 11 червня 
1949 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) вислана 
на поселення. Реабілітована 23 травня 1956 р.

дУбовий дорофій євдокимович наро-
дився 1894 р. у с. вільховий Ріг Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вільховий Ріг Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. заарештований 
19 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 17 бе-
резня 1939 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 16 червня 1989 р.

дУбовий іван михейович народився 
1895 р. у с. Михайлівка [Олександрівського 
пов.] Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1920—
1924 рр. член УКп, у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 2-го 
тарного заводу. заарештований 28 квітня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної органі-
зації (статті 542, 5411 КК УРСР), справу закри-
то військовою прокуратурою ХвО 25 червня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дУбовий Роман юхимович народився 
1900 р. у с. Комісарове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
у підсереднянському радгоспі великобур-
луцького р-ну Харківської обл. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 23 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію, пораженські погляди та 
терористичні наміри (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

дУбовик данило Прокоïович народив-
ся 1904 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черво-
ний Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Робітник ІпРзу. заарештований 22 листопада 
1937 р. як член японської диверсійної шпи-
гунської організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Ста-
лінській обл. 29 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 
1937 р. у [м. Сталіне Сталінської обл.]. Реабі-
літований 3 березня 1959 р.

дУбовик іван маркович народився 
1896 р. у с. Сліпчиці житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, член вКп(б) з 1921 р. проживав у с. бу-
дьоннівка Дворічанського р-ну Харківської 

обл. Учитель НСШ. заарештований 26 ве-
ресня 1937 р. за націоналістичні погляди та 
написання к.-р. вірша (ст. 5410 ч. 1 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 20 квітня 1989 р.

дУбовик кіндрат савелійович народився 
1897 р. у с. піски-Радьківські Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. піски-
Радьківські борівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний маяк». У 1934 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, службу в Де-
нікіна, участь у бандах (статті 542, 5410 ч. 1, 5617 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 15 червня 1989 р.

дУбовик михайло семенович народився 
1895 р. і проживав у Харкові. Українець, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. Друкар фабрики 
художнього друку «Мистецтво». У 1926 р. по-
збавлений виборчих прав як торговець. заареш-
тований 2 квітня 1938 р. за антирад. агітацію  
та шкідницьку діяльність (статті 547, 5410 КК 
УРСР), справу закрито Харківською прокурату-
рою 25 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дУбовик Прокоïій якимович народився 
1876 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Червоний Оскіл Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1931 р. за невиконання держзабов’язань за-
суджений на 6 міс. позбавлення волі. У 1933 р. 
за злісне невиконання хлібозаготівель засудже-
ний на 5 років позбавлення волі. заарешто-
ваний 16 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 15 березня 1939 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 25 липня 1994 р.

дУбовицький михайло борисович на-
родився 1900 р. у м. Глухів Глухівського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з робітників, освіта 
середня, у 1924—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інженер житлової дистанції 
Управління півд. залізниці. заарештований 
10 жовтня 1937 р. як член к.-р. троцькістської 
терористичної організації та за заснування 
терористичної групи на ст. Лозова (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 10 листопада 1956 р.
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дУбовиЧ Ганна Павлівна народилася 
1912 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. До-
могосподарка. заарештована 17 листопада 
1937 р. як дружина засудженого (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 2 грудня 1937 р. 
у зв’язку з тим, що з чоловіком розлучена 
1935 р., звільнена з-під варти 9 грудня 1937 р.

дУбовський борис ілліч народився 
1897 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. Хо-
рист Українського театру в м. Сталіне, будтех-
нік Харківсільбуду. заарештований 10 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію в пивній (статті 5410 
ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
13 лютого 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі з пора-
женням у правах на 2 роки. На 1961 р. прожи-
вав Харкові. Реабілітований 1 липня 1961 р.

дУбоШинський хаїм юдкович на-
родився 1878 р. у с. піщаний брід єлиса-
ветградського пов. Херсонської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. продавець плодовочторгу. 
заарештований 27 липня 1938 р. як член ан-
тирад. терористичної сіоністської організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 9 вересня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

дУбРіс Федір карлович народився 
1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник артілі «Світлоскло-
друк». заарештований 28 листопада 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

дУбРов андрій кóзьмич народився 1884 р. 
у с. Савинці Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Савинці Савинського 
р-ну Харківської обл. безробітний, за фа-
хом тесля. заарештований 18 вересня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1989 р.

дУбРова кирило леонтійович народився 
1895 р. у с. перекіп валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. перекіп валків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 

ім. Молотова. заарештований 3 березня 1938 р. 
як член антирад. української націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 542, 
547, 548, 5414 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

дУбРовський іван миколайович на-
родився 1893 р. у с. Легостаєво Малоархан-
гельського пов. Орловської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник Дортехпостачу півд. 
залізниці. заарештований 9 вересня 1938 р. 
як член антирад. правотроцькістської дивер-
сійної терористичної організації (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 27 серпня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 27 серпня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 листопада 1957 р.

дУбРовський ісак Григорович наро-
дився 1900 р. у м. Кролевець Кролевецько-
го пов. Чернігівської губ. єврей, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. барвінкове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Комірник складу «Союзборош-
но». заарештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

дУбРовський костянтин едóардович 
народився 1886 р. у с. богди волковиського 
пов. Гродненської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ст. Харків-балашівка півд. залізни-
ці. заарештований 20 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. [на підставі 
наказу заступника начальника УНКвС по 
Харківській обл. Рейхмана Л. й. від 14 листо-
пада 1937 р.]. Реабілітований 14 липня 1989 р.

дУбРовський михайло овсійович на-
родився 1897 р. у м. Кролевець Кролевецько-
го пов. Чернігівської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Картузник артілі «Комунар». заарешто-
ваний 23 червня 1938 р. за антирад. агітацію 
та шкідництво (ст. 5410 КК УРСР), справу за-
крито Харківською прокуратурою 25 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дУбЧак адам якович народився 1894 р. 
у с. Майдан Овруцького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Копанки зачепилівського р-ну 
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Харківської обл. Член колгоспу ім. Молотова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 грудня 1959 р.

дУбЧак олександр андрійович народився 
1900 р. у с. Мар’ямпіль Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Копанки зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. [У 1934 р. розкуркулений]. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 23 грудня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

дУГін іван Платонович народився 1906 р. 
у с. Мерчик валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на ст. Мерчик півд. за-
лізниці. Робітник заводу № 183. У 1935 р. 
засуджений за шпигунство на користь поль-
щі. заарештований 5 листопада 1937 р. як 
член к.-р. шпигунської диверсійної організа-
ції (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 30 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 26 липня 1989 р.

дУГін лаврентій Платонович народився 
1897 р. у с. Старий Мерчик валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старий 
Мерчик богодухівського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Люботин півд. залізниці. заареш-
тований 16 листопада 1937 р. як резидент поль-
ської розвідки (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 23 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

дУдаков Григорій аронович народився 
1897 р. у [м. Дойне] Ковенської губ. єврей, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1918—
1922 рр. член РКп(б). проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. завідувач 
кіоску «Союздруку». заарештований 9 травня 
1938 р. як член к.-р. сіоністської організації 

(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 13 червня 1939 р. виправданий.

дУдаР йосиф блажейович народився 
1903 р. у с. Людвіполь Рівненського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Малий бурлук ве-
ликобурлуцького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Хвиля революції». У 1935 р. майно 
конфісковане, в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 24 листопада 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 23 листопада 1967 р.

дУдаР сидір Петрович народився 1898 р. 
у с. Хролин заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. парасковія-Шляхове 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «жовтень». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 10 лютого 1938 р. 
як соціально небеспечний елемент, за к.-р. 
діяльність та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 січня 1961 р.

дУдаР Федір карïович народився 1902 р. 
у с. Графське вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Максимівка вовчансько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Мо-
лотова. заарештований 30 березня 1938 р. як 
член антирад. військової есерівської організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 29 січня 1960 р.

дУденко олександр михейович наро-
дився 1898 р. на ст. Мушкетове бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Росіянин [укра-
їнець], з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1920—1921 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник заводу № 183. 
заарештований 5 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію серед робітників заводу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. (статті 549, 5411 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в північсхідтабі, де й помер 31 липня 
1938 р. Реабілітований 8 червня 1989 р.
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дУдЗенко андріян олексійович наро-
дився 1895 р. у с. Нова Олександрівка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Нова Олександрівка печенізького 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу «Червона хвиля» великобурлуцького 
р-ну. У 1933 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
серед робітників, агітацію проти підписки на 
позику (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у бамтабі та Амуртабі. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

дУдка Роман іванович народився 1904 р. 
у с. Олексіївка павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексі-
ївка Лозівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. заарештований 
11 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
8 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
3 роки. Реабілітований 19 травня 1992 р.

дУдка яків Федорович народився 1880 р. 
у с. Райське зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта середня, по-
запарт. проживав у с. Райське петрівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «МТС». 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
7 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 19 вересня 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 13 лис-
топада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
27 червня 1989 р.

дУдко єлисей митрофанович народився 
1895 р. на хут. василівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. ва-
силівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний шлях». заарешто-
ваний 18 березня 1938 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації та за к.-р. профа-
шистську діяльність та шпигунство (статті 541 
п. «а», 542, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 1938 р. (статті 542, 547, 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 15 серпня 1958 р.

дУдко лідія харитонівна народилася 
1903 р. у Києві. Українка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Дру-

карка СШ № 3. заарештована 28 серпня 1937 р. 
як дружина засудженого (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 жовтня 1937 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала в м. Нарим Ново-
сибірської обл. Реабілітована 25 червня 1957 р.

дУдко Федір іванович народився 1893 р. 
у с. Мостище Калуського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду «здоров’я трудящих». заарештований 
26 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 14 квітня 1938 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Реабілі-
тований 26 вересня 1963 р.

дУдко яків якович народився 1895 р. 
с. Луплянка волковиського пов. Гродненської 
губ. білорус, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1927—1935 рр. член вКп(б). проживав 
на ст. Максимівка півд. залізниці у богодухів-
ському р-ну Харківської обл. Робітник пункту 
заготзерна на ст. Максимівка. заареш тований 
29 вересня 1937 р. як перебіжчик з Галичини 
та за приховування цього факту, шпигунську 
та антирад. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Картабі, де й по-
мер 1941 р. Реабілітований 29 березня 1989 р.

дУдков василь васильович народився 
1902 р. у с. Озеряне провінції померанія 
Королівства пруссія. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник вер-
статобудівного заводу ім. Молотова. заареш-
тований 19 січня 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 берез-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 31 липня 1989 р.

дУдник андрій терентійович народився 
1900 р. у с. Рунівщина Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рунівщи-
на зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Шевченка. заарештований 9 лю-
того 1938 р. як член к.-р. організації (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 травня 1963 р.
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дУдник михайло євтихійович народив-
ся 1908 р. у с. Рунівщина Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1927—1928 рр. член вЛКСМ. проживав 
у с. Сидоренкове Коломацького р-ну Хар-
ківської обл. Учитель СШ. заарештований 
14 жовтня 1937 р. як член к.-р. організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Амур-
табі. Реабілітований 8 червня 1989 р.

дУдник Петро олексійович народився 
1894 р. у с. жемчужне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював у радгоспі «Ударник» у Лозівському 
р-ні Харківської обл. У 1929 р. розкуркуле-
ний. заарештований 16 жовтня 1937 р. за 
к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

дУдник сергій демидович народив-
ся 1909 р. у с. жемчужне павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нова Миколаївка Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. помічник комбайнера Лозів-
ської МТС. заарештований 3 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито помічником Харківського об-
лпрокурора у спецсправах 18 січня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дУдник Федір іванович народився 
1885 р. у с. Григорівка Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у м. Охтирка Охтирського р-ну 
Харківської обл. викладач технікуму механі-
зації сільського господарства. заарештований 
19 квітня 1938 р. як член к.-р. української на-
ціоналістичної організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 січня 1958 р.

дУдолад кóзьма євменович народився 
1886(5) р. у с. Хотімля вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Хотімля Старо-
салтівського р-ну Харківського окр. Селянин-
одноосібник. позбавлений виборчих прав. 
У 1930 р. розкуркулений. У 1930 р. висланий 
до північного краю на 3 роки. На 1937 р. про-
живав у с. заводи перші вовчанського р-ну 
Харківської обл. Чорнороб цегельного заводу 
№ 2. заарештований 18 жовтня 1937 р. за к.-р. 

агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 4 вересня і 30 червня 1989 р.

дУдолад михайло євменович народився 
1877 р. у с. Хотімля вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. вовчанськ вовчан-
ського р-ну Харківської обл. Робітник цегель-
ного заводу. У 1931 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав і висланий за межі України. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 16 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 31 травня 1995 р.

дУдолад михайло михайлович наро-
дився 1905 р. у с. Хотімля вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. заводи 
перші вовчанського р-ну Харківської обл. 
Робітник цегельного заводу № 2. У 1931 р. 
розкуркулений і висланий за межі району. 
заарештований 20 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Свободний Хабаров-
ського краю. На 1960 р. проживав у м. вов-
чанськ, працював столяром вовчанського 
автопарку. Реабілітований 7 жовтня 1960 р.

дУдУкало Федір єгорович народився 
1909 р. у с. Гаврилівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. біле 
Куп’янського р-ну Харківської обл. поден-
ник. заарештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 червня 1963 р.

дУдЧенко артем васильович народився 
1904 р. у с. Ганно-Рудаєве павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. первомайське близнюківського р-ну 
Харківської обл. Дорожній десятник райдор-
відділу в с. близнюки. заарештований 8 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 7 квітня 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину.

дУдЧенко володимир корнійович на-
родився 1919 р. у с. близнюки павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у с. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Рахівник їдальні на ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за шкідницьку 
діяльність та антирад. агітацію (статті 547, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито транспортною 
прокуратурою созівської дільниці півд. заліз-
ниці 15 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

дУдЧик володимир миколайович наро-
дився 1891 р. у м. Гродно Гродненської губ. 
білорус, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у с. пісочин Харківського р-ну Харків-
ської обл. Старший статистик Харківського 
велозаводу. заарештований 31 березня 1938 р. 
за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 29 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

дУкин микола володимирович народив-
ся 1905 р. у міст. балаклія зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт., у 1922—1924 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. письменник, 
член літературного об’єднання «плуг». за-
арештований 21 березня 1938 р. як член ан-
тирад. української терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 29 жовтня 
1939 р. за участь у антирад. націоналістичній 
організації позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував в Онегтабі, 
де й помер 10 жовтня 1943 р. Реабілітований 
22 листопада 1957 р.

дУклаУ олександр іванович народився 
1895 р. у Санкт-петербурзі. Латвієць, з робіт-
ників, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер 4-го Харківського 
колгоспного театру. заарештований 4 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 лютого 1959 р.

дУленко савелій макарович народився 
1910 р. у с. Копанка 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 11 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 26 квітня 1939 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 1 рік 6 міс. 
позбавлення волі у зМУ з обмеженням прав 
на 1 рік. попереднє ув’язнення зараховано 
як термін покарання, з-під варти звільнений. 
Реабілітований 20 жовтня 1993 р.

дУля Зиновій артемович народився 
1886 р. у с. Нижня Дуванка Куп’янського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1923 рр. член 
РКп(б), у 1931—1932 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Стариця вовчансько-
го р-ну Харківської обл. буровий майстер 
вовчанського райземвідділу. заарештований 
4 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито вовчанським Рв 
НКвС 7 травня 1938 р. за станом здоров’я 
підслідного.

дУманський (доманський) йосиф 
іванович народився 1913 р. у с. Цмівка за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Но-
вобогданівка Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Комінтерн». в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 грудня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної поль-
ської організації та за антирад. агітацію (стат-
ті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 24 лютого 1961 р.

дУмеР (Фалькевич) міна мойсеївна на-
родилася 1897 р. у м. Дрогичин Кобринського 
пов. Гродненської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
педагог санаторію для дітей з ортопедични-
ми захворюваннями. заарештована 4 жовтня 
1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 листопада 1937 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Сиб-
табі. після звільнення з-під варти проживала 
в с. беслеті Сухумського р-ну Грузинської 
РСР. Реабілітована 18 травня 1956 р.

дУмко микола іванович народився 
1908 р. у м. Могилів-подільський Могилів-
ського пов. подільської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1924—
1926 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Технік-контролер заводу № 242. заарешто-
ваний 26 січня 1933 р. за шпигунську ді-
яльність (ст. 546 КК УСРР), справу закрито 
прокуратурою Харківського облвідділу ДпУ 
УСРР 29 травня 1933 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УСРР). заарештований 10 березня 1938 р. за 
шкідницьку діяльність та антирад. агітацію 
(статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 27 квітня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

дУмс олексій Петрович народився 
1890 р. у м. Глазманка Двінського пов. ві-
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тебської губ. Латвієць, із селян, освіта вища, 
у 1907—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник будівельної контори Ка-
налтресту, інженер. заарештований 3 грудня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

дУмЧайтіс антон Петрович народився 
1890 р. у м. Скира-Неман Росієнського пов. 
Ковенської губ. Литовець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Трансзв’язок» ім. Каганови-
ча. заарештований 13 серпня 1937 р. за к.-р. 
пропаганду, листування з закордоном та від-
відування іноземного консульства (статті 5410 
ч. 1, 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 14 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
26 липня 1989 р.

дУн юЧі михайло народився 1896 р. 
у м. Мукден, Китай. Китаєць, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1923—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник радлі-
карні № 15. заарештований 22 лютого 1938 р. 
за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 31 жовтня 1938 р. (статті 546, 
548, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

дУнаєвський Петро людвігович на-
родився 1907 р. у Києві. поляк, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
птахівник інкубаторної станції. заарештова-
ний 14 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 27 квітня 1939 р. засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 2 роки. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 11 серпня 1939 р. вирок суду скасовано, 
справу повернено на новий розгляд зі стадії 
судового слідства в іншому складі суддів. Хар-
ківським облсудом 23 листопада 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

дУнай-ЧеРтовиЧ станіслав станісла-
вович народився 1883 р. на хут. щомислиця 
Мінського пов. Мінської губ. білорус, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. помічник начальника транспорт-
ного цеху ворошиловського коксохімічного 
заводу. заарештований 24 червня 1938 р. як 
член меншовицької шпигунської диверсійної 

організації (статті 541 п. «а», 547, 548, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 вересня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 28 листопа-
да 1989 р.

дУнсдоРФ Гóстав іванович народився 
1877 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, 
з кустарів, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. помічник бухгалтера 
контори будівельно-монтажного поїзда № 15. 
заарештований 21 червня 1938 р. як агент 
польської розвідки (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР), помер 15 вересня 1938 р. у Харків-
ській в’язниці № 5. Справу закрито золочів-
ським Рв НКвС 3 жовтня 1938 р. через смерть 
підслідного. Реабілітований 8 серпня 1997 р.

дУРаков олександр васильович наро-
дився 1906 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Робітник заводу № 183. заарештований 
4 жовтня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та 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 27 січня 1959 р.

дУРакова Ганна андріївна народила-
ся 1907 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Та-
бельник ХЕМзу. заарештована 14 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпи-
гунство (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 25 травня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент вислана до 
Казахстану на 3 роки. На засланні проживала 
в м. Аральськ Кзил-Ординської обл. Казах-
ської РСР. На 1958 р. проживала в Харкові. 
Реабілітована 29 вересня 1958 р.

дУРихін яків іванович народився 
1897 р. у с. паськівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Харківського кар’єрного управління. 
Розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 жовтня 1966 р.

дУРманенко Петро Пилиïович наро-
дився 1919 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із службовців, освіта середня, позапарт. 
Інструктор Трансенергокадрів. заарештова-
ний 26 лютого 1938 р. як член нелегальної 
групи сектантів адвентистів і за проповідуван-
ня на нелегальних зборах (статті 5410 ч. 2, 5411 
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КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 548, 
5410 ч. 2 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 30 березня 1989 р.

дУРноколенко софія олексіївна 
народилася 1912 р. у с. Хлібне павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українка, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт., до 1937 р. член вЛКСМ. проживала 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Технік-нормувальник залізничного де-
по ст. Лозова півд. залізниці. заарештована 
30 квітня 1938 р. як дружина зрадника бать-
ківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 9 серпня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент позбавлена 
права проживання у 15 центральних населе-
них пунктах СРСР на 5 років. звільнена з-під 
варти 19 жовтня 1938 р. На 1957 р. проживала 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Реабілітована 10 травня 1957 р.

дУсь євген абрамович народився 1916 р. 
на ст. Шитов Китайсько-Східної залізниці. 
Українець, із службовців, освіта середня, по-
запарт., до вересня 1937 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Студент ХІІТу. заареш-
тований 27 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 29 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 листопада 1957 р.

дУткевиЧ Гліб матвійович народився 
1898 р. у с. врублівці Кам’янецького пов. 
подільської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер-інспектор Харківсько-
го облзаготзерна. заарештований 16 березня 
1938 р. як агент румунської розвідки та за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

дУхниЧ іван дмитрович народився 
1899 р. у с. Роздолля зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Двірник шко-
ли ім. Красіна. У 1933 р. за невиконання 
держзобов’язань хату конфісковано. заареш-
тований 28 жовтня 1937 р. як колишній кур-
куль, за антирад. настрої та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої 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 в Амурзалізнич-
табі, а також на станціях Корфовська та біра 
Далекосхідної залізниці. На 1950 р. проживав 
у м. барвінкове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. пекар артілі «зоря». заарешто-
ваний 25 травня 1950 р. як член ліквідованої 
у 1937 р. к.-р. куркульської групи та за ворожу 
антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 20 вересня 1950 р. висланий на по-
селення до Казахстану. На засланні перебував 
у Джамбульській обл. Казахської РСР. Реабі-
літований 19 жовтня 1956 р. і 24 квітня 1989 р.

дУховський микола митрофанович 
народився 1897 р. у с. Кремінне Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові завторг 
бурякорадгоспу у сел. Чапаєве Кегичівського 
р-ну Харківської обл. У 1922 р. під слідством 
за підозрою в участі у к.-р. петлюрівській 
організації. заарештований 11 березня 1938 р. 
як один з керівників антирад. української вій-
ськової націоналістичної терористичної орга-
нізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 13 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
10 січня 1958 р.

дУховський митрофан Гнатович на-
родився 1868 р. у с. Сеньків Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1917 р. 
член УСДРп. проживав у Харкові. завідувач 
медпункту при Харківському інституті мета-
лів. заарештований 18 квітня 1938 р. як член 
антирад. націоналістичної організації та за 
антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито Харківським міськвід-
ділом НКвС 8 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дУШинська яніна Пшеніславівна на-
родилася 1893 р. у с. Ставище Таращанського 
пов. Київської губ. полька, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. піаністка гастрольної трупи харківських 
акторів. заарештована 27 січня 1938 р. за 
зв’язок з родичами, які проживали за кордо-
ном, к.-р. шпигунську діяльність, к.-р. агіта-
цію (статті 541 п. «а», 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 травня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавле-
на волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбувала в північзалізничтабі. Реабілітована 
29 березня 1989 р.

дУШинський богóмил станіславович 
народився 1884 р. і проживав у Харкові. по-
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ляк, із службовців, освіта середня спеціаль-
на, позапарт. Садівник ХвРз. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і [комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл]. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

дУШинський болеслав станіславович 
народився 1875 р. у м. Слонім Слонімського 
пов. Гродненської губ. поляк, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Діловод ст. Нова баварія півд. залізниці. 
заарештований 14 квітня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 вересня 1938 р. (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 26 грудня 1958 р.

дУШинський казимир болеславович 
народився 1907 р. у с. Коломак валківського 
пов. Харківської губ. поляк, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. бе-
рестовенька Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Черговий ст. берестовенька півд. 
залізниці. заарештований 24 грудня 1937 р. як 
син дворянина, за зв’язок з к.-р. елементом, 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Крастабі. Реабілітований 
3 березня 1989 р.

дУШинський михайло-Ріхард стані-
славович народився 1880 р. у м. Слонім Сло-
німського пов. Гродненської губ. поляк, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 3 листопада 1937 р. за к.-р. пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 14 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 22 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 13 березня 1959 р.

дУян ернест Генріхович, див. ДОЯН (Дó-
ÿí) Еðíåñò Гåíð³õîâèч. 

дьомін василь якович народився 
1878 р. у с. Тополі Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). про-
живав на ст. Куп’янськ-Сорт. північно-До-
нецької залізниці. Черговий станції. заареш-
тований 1 липня 1938 р. як член польської 
диверсійної шкідницької організації (стат-
ті 547, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 

трійки по Сталінській обл. 3 жовтня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 жовтня 1938 р. у [м. Сталіне Сталінської 
обл.]. Реабілітований 7 червня 1957 р.

дьомін олексій дмитрович народив-
ся 1897 р. у с. Смородино Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та вища, з 1920 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник фінансового управління 
Харківської облспоживспілки. заарештова-
ний 9 грудня 1937 р. як член антирад. орга-
нізації правих (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою верховного Суду СРСР 25 березня 
1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 12 років позбавлення 
волі в тюрмі з пораженням у правах на 5 ро-
ків і конфіскацією майна. Термін покарання 
відбував у Норильтабі. Справу закрито вер-
ховним Судом СРСР 19 грудня 1940 р. На 
1965 р. проживав у Харкові.

дьомін Петро костянтинович народив-
ся 1900 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Міловий 
Яр балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «вперед». У 1933 р. майно кон-
фісковане. заарештований 12 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 грудня 1960 р.

дьоміна варвара яківна народилася 
1900 р. у с. Косилово Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянка, із священнослужи-
телів, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. педагог обкому Шахтобуду. за-
арештована 11 травня 1938 р. як дружина 
засудженого члена антирад. терористичної 
організації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент віддана під глас-
ний нагляд за місцем проживання на 2 роки. 
Реабілітована 28 жовтня 1989 р.

дьомкін Пилиï Гаврилович народив-
ся 1897 р. у с. Свидник Турківського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта невідома, 
позапарт., до 1936 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник Харківського велозаводу 
ім. петровського. заарештований 15 листопа-
да 1937 р. за зраду батьківщини (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Конишевському 
р-ні Архангельської обл. На 1958 р. проживав 
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у м. Макіївка, працював у тресті «Макбуд». 
Реабілітований 24 жовтня 1958 р.

дьомоЧкін микола Федорович наро-
дився 1873 р. у с. вовчий Яр зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. без 
певних занять, у минулому псаломщик. за-
арештований 27 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання духівництва та за антирад. агі-
тацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 25 травня 1962 р.

дюЖенко василь Федорович народив-
ся 1888 р. у с. Кам’янка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’янка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник радгоспу «Дворічний». У 1932 р. за неви-
конання хлібозаготівлі засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. заарештований 14 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 4 травня 1989 р.

дюЗендЖяноГли азарм (азарій) нер-
сесович народився 1896 р. у с. Дінзан, Ту-
реччина. вірмен, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. буфетник рес-
торану «Спартак». заарештований 17 лютого 
1938 р. як член антирад. бойової організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 23 березня 
1938 р. (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 вересня 1956 р.

дюканов Федір васильович народив-
ся 1902 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ма-
шиніст паровозного депо ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 16 січня 1938 р. як 
член к.-р. троцькістської диверсійної органі-
зації (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 2 вересня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений до 6 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував на ст. Медве-
жегорськ Кіровської залізниці. після відбуття 
терміну покарання служив у рад. армії коман-
диром мінерів 5-го саперного полку в/ч 19978. 
по закінченні Другої світової війни проживав 
у Харкові. Реабілітований 19 жовтня 1957 р.

дюкаРев давид Прокоïович народився 
1889 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-

го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював санітаром у радгоспі ім. Комінтерну 
у Нововодолазькому р-ні Харківської обл. 
позбавлений виборчих прав. У 1929 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю 
на 3 роки. заарештований 2 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 22 жовтня 
1965 р.

дюкаРев іван Гнатович народився 
1881 (1871) р. у с. Старовірівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. Старовірівка Третя Старовірівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Ілліча. 
У 1918 і 1930 рр. розкуркулений. У 1925, 
1927 і 1930 рр. позбавлений виборчих прав. 
У 1931 р. під слідством Олексіївського Рв 
ДпУ за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР). 
заарештований 2 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. роботу (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
7 липня 1989 р.

дюкаРев михайло Прокоïович наро-
дився 1903 р. у с. Старовірівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на хут. підкопаї Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. Тракторист Нововодолазької 
МТС. У 1931 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. Ухвалою особливої наради 
при колегії ДпУ УСРР від 10 травня 1931 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) висланий до північного 
краю на 3 роки. заарештований 18 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 27 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
5 грудня і 14 червня 1989 р.

дюков василь Панасович народився 
1898 р. у с. волобуївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. Служив у м. Ніжин Чернігів-
ської обл. Начальник обліково-оперативного 
відділення складу № 80, технік-інтендант 1-го 
рангу. заарештований 15 березня 1938 р. як 
член к.-р. фашистської шкідницької органі-
зації (статті 541 п «б», 547 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
23 вересня 1939 р. позбавлений волі у вТТ на 
5 років. помер 1943 р. в ув’язненні. Реабіліто-
ваний 29 серпня 1967 р.
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дюмін азарій васильович народився 
1882 р. у с. Олексіївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1930—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Олексіївка Олексіївського р-ну Хар-
ківської обл. Службовець районного комітету із 
заготівель. заарештований 27 червня 1938 р. за 
антирад. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 22 квітня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

дяГілєв Петро семенович народився 
1898 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Харківських тепломереж. заарештований 
9 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Харківською 
облпрокуратурою 8 січня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дяденко (діденко) михайло іванович, 
див. Д²ДЕНÊО (Дÿäåíêî) Ìèõàйлî ²âàíîâèч.

дядиЧко (дядечко) дмитро хомич на-
родився 1900 р. на хут. покровський пав-
лоградського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 16 серпня 1937 р. 
як виходець з куркульської родини та за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 10 червня 1960 р.

дядій іван Григорович народився 1898 р. 
у с. Тишенківка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тишен-
ківка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 17-го партз’їзду. заарешто-
ваний 7 вересня 1937 р. як син куркуля, за 
службу в петлюрівській армії та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 17 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

дядЧенко дмитро юхимович народив-
ся 1885 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. зав-
госп поліклініки. заарештований 20 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 грудня 1937 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 15 листопада 1955 р.

дядЧенко яків кóзьмич народився 
1879 р. на хут. Горби Харківського пов. Хар-

ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
цегельного заводу. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 31 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 26 березня 1939 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі в зМУ з обмежен-
ням прав на 1 рік. Реабілітований 25 липня  
1994 р.

дядЧенко яків кóзьмич народився 
1918 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник склозаводу. заарештований 29 квіт-
ня 1938 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 серпня 1938 р. зі звільненням 
з-під варти.

дядюн тимофій борисович народився 
1882 р. у с. Колодязне Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Колодязне Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Нове життя». заарештований 9 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 1 лютого 1994 р.

дяков антон іларіонович народився 
1903 р. у с. Крутоярка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Крутоярка петрів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Комінтерну. У 1929 р. розкуркуле-
ний. У 1930 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1931 р. висланий на Урал, у жовтні 1932 р. 
втік. заарештований 8 вересня 1937 р. за вте-
чу з місця вислання, шкідницькі дії та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 червня 1989 р.

дяков василь андрійович народився 
1903 р. у с. Олексіївка Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у м. вовчанськ 
вовчанського р-ну Харківської обл. викла-
дач фізкультури вовчанського педагогіч-
ного технікуму. заарештований 13 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Тер-
мін покарання відбував у бурейтабі та бам-
табі. На 1957 р. проживав у м. Черкаси,  
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працював у Руськополянській артілі «1 Трав-
ня». Реабілітований 8 червня 1957 р.

дяков євдоким микитович народився 
1898 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. продавець сіль-
споживтовариства. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. розвідницької організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 16 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 листопада 1957 р.

дяков іван омелянович народився 
1894 р. на хут. задонецький зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чемужівка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Основа півд. залізниці. У 1931 р. позбав-
лений виборчих прав. заарештований 14 лю-
того 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), під час слідства обвинувачення пере-
кваліфіковано на (статті 5621 ч. 1, 5630 п. «а» 
ч. 1 КК УРСР), 2 січня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закрито 
заступником прокурора півд. залізниці 13 січ-
ня 1939 р. (статті 5, 197 ч. 2 КпК УРСР).

дяков Петро микитович народився 
1905 р. у м. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Теле-
графіст ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 26 лютого 1938 р. за ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР і лінсудом півд. залізниці 16 серпня 
1938 р. засуджений до 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 27 червня 1991 р.

дяков яків іванович народився 1893 р. 
у м. бєлгород бєлгородського пов. Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до жовтня 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Електромонтер міськ-
електромережі Харенерго. заарештований 
4 березня 1938 р. як член антирад. шкідниць-
кої організації в системі Харенерго (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито 
Харківською прокуратурою 19 січня 1939 р. за 
статтями 5410, 5411 КК УРСР (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), за ст. 547 КК УРСР (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

дяконов антон матвійович народив-
ся 1890 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. петрів-
ське петрівського р-ну Харківської обл. Член 

колгоспу «Донець». У 1933 р. розкуркулений. 
заарештований 18 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (ст. 5413 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 травня 
1938 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 26 грудня 1958 р.

дяконов василь Павлович народився 
1875 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у м. Красно-
град Красноградського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію та участь у вбивстві червоноармійців під 
час Громадянської війни (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 20 листопада 1989 р.

дяконов Григорій Федорович народився 
1892 р. у с. піщанка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював у радгоспі «Комуніст» балаклійського 
р-ну Харківської обл. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
3 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 23 травня 1989 р.

дяконов іван Павлович народився 
1878 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 «Червоний партизан». 
заарештований 3 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

дяконов іван Федорович народився 
1901 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. піщанка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «3-й Інтернаціонал». У 1929 р. роз-
куркулений. заарештований 8 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Усольтабі 
в м. Солікамськ пермської обл. Реабілітова-
ний 29 червня 1989 р.
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дяконов михайло васильович народив-
ся 1894 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Крас-
ноград Красноградського р-ну Харківської обл. 
Робітник заготзерна. У 1923 р. за службу в бі-
лій армії засуджений на 2 роки позбавлення 
волі, звільнений від відбуття покарання за ам-
ністією. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 5 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію та участь 
у вбивстві червоноармійців під час Громадян-
ської війни (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 серп-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

дяконов онисим васильович народив-
ся 1871 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської обл. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. березівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Священ-
нослужитель. заарештований 29 липня 1938 р. 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 2 КК 
УРСР), помер 1939 р. у Харківській в’язниці 
№ 5. Справу закрито військовим трибуналом  
ХвО 20 березня 1940 р. через смерть підслід-
ного. Реабілітований 10 лютого 1993 р.

дякУнівський михайло кіндратович 
народився 1901 р. у с. Калюс Ушицького пов. 
подільської губ. Українець, з кустарів, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Лозова Ста-
ровірівського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. заарештований 7 травня 1938 р. як 
член антирад. к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 11 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

дяЧенко андрій олександрович на-
родився 1895 р. у с. пригоже Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер МТС. заарештований 8 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність, у минулому есер 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 22 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 27 лютого 1959 р.

дяЧенко дмитро Гнатович народився 
1891 р. у с. Довжик Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
відділу Ленінського сантресту. заарештова-
ний 4 березня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. 

винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
15 березня 1960 р.

дяЧенко євген миколайович народив-
ся 1874 р. у міст. порицьк володимир-во-
линського пов. волинської губ. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Хмільник вінницької обл. без 
певних занять. заарештований 16 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 23 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 серпня 1989 р.

дяЧенко єфрем Федорович народив-
ся 1883 р. у с. Графське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Мак-
симівка вовчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Молотова. У 1931 р. майно 
конфісковане. У 1932 р. під слідством ОДпУ. 
заарештований 27 лютого 1938 р. як член ан-
тирад. есерівської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 23 березня 
1938 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
26 серпня 1960 р.

дяЧенко іван іванович народився 
1898 р. у с. Надеждівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Інструктор з заготівель мас-
лозаводу. У 1919 р. під арештом за службу 
в гетьманській армії. заарештований 2 лис-
топада 1937 р. за шпигунство на користь 
польської розвідки та шкідництво (статті 546, 
549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 23 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
30 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 лютого 1959 р.

дяЧенко іван лóкич народився 1889 р. 
у м. Новгородка Олександрійського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач на курсах при тютюновій фабри-
ці. У 1933—1934 рр. під слідством органів 
ДпУ як член к.-р. організації. заарештований 
29 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
«весна» (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито Харківським міськвідділом НКвС 
25 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).
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дяЧенко карïо Павлович народився 
1895 р. у с. Мериносівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. будьон-
нівка вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «великий початок». У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 20 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
27 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 травня 1989 р.

дяЧенко максим андрійович народив-
ся 1887 р. у с. Федорівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Федорівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Ударник». заарештований 6 берез-
ня 1938 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 16 серпня 1957 р.

дяЧенко марія іванівна народилася 
1898 р. у Санкт-петербурзі. Росіянка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Модистка універмагу № 1. 
заарештована 28 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 27 грудня 1937 р. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Картабі. померла 1949 р. у Харкові. Реабілі-
тована 18 жовтня 1957 р.

дяЧенко михайло Гнатович народив-
ся 1895 р. у с. Довжик Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. До-
вжик золочівського р-ну Харківської обл. 
Робітник харківської кондитерської фабрики 
«жовтень». заарештований 3 травня 1938 р. 
як член антирад. української націоналістичної 
організації та за к.-р. агітацію (статті 542, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу за статтями 542, 
5411 КК УРСР припинено УДб УНКвС по 
Харківській обл. у серпні 1939 р. і спрямовано 
прокурору для направлення по підсудності 
за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 23 вересня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

дяЧенко Петро якович народився 
1901 р. у с. Надеждине павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
ст. Святогорська північно-Донецької заліз-

ниці у Краснолиманському районі Сталін-
ської обл. Начальник ст. Святогорська. зааре-
штований 15 листопада 1937 р. як член к.-р. 
шкідницької організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Ста-
лінській обл. 29 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Дата розстрілу невідома. 
Реабілітований 27 квітня 1957 р.

дяЧенко сергій іванович народився 
1883 р. у с. буди Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1905—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Комендант гуртожитку 
ХАІ. заарештований 19 квітня 1938 р. як 
член антирад. боротьбистської організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 5 жовтня 
1939 р. за участь в антирад. організації висла-
ний на 5 років до Казахстану. Реабілітований 
20 серпня 1965 р.

дяЧенко юрій Пилиïович народився 
1893 р. у с. Нижній Куркулак бердянського 
пов. Таврійської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Гу-
сарівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Робітник цегельного заводу промартілі 
«Надробуд». У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 6 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 26 червня 1989 р.

дяЧенко яків дмитрович народився 
1889 р. на хут. Ландишеве валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Оленівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. вете-
ринарний фельдшер Оленівського відділення 
Ананьївського бурякорадгоспу. У 1933 р. май-
но конфісковане. заарештований 13 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 18 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Східтабі в м. Комсомольськ-
на-Амурі Хабаровського краю. Реабілітований 
26 червня 1989 р.

дяЧУк Гнат іванович народився 1876 р. 
у с. білка Радомишльського пов. Київської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Рижове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«жовтнева революція». заарештований 8 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 27 травня 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину.



д о д а т к и

Зміни в адміністРативно-теРитоРіальномУ Поділі хаРківщини 
в 1937—1938 Роках

після відтворення у квітні 1937 року Харківського району, Харківська область складалася з 85 ра-
йонів, а саме: 

балаклійський
барвінківський
білопільський
близнюківський
богодухівський
борівський
валківський
великобагачан-

ський
великобурлуць-

кий
великокринків-

ський
великописарів-

ський
венеславівський 

(петрівсько-
Роменський)

вільхуватський
вовчанський
Гадяцький
Глобинський
Градизький
Гребінківський

Грунський
Дворічанський
Диканський
Драбівський
зачепилівський
згурівський
зіньківський
зміївський
золочівський
Ізюмський
Карлівський
Кегичівський
Кишеньківський
Кобеляцький
Ковалівський
Козельщинський
Коломацький
Комишнянський
Красноградський
Краснокутський
Краснопільський
Куп’янський
Лазірківський
Лебединський

Липецький
Липоводолин-

ський
Лозівський
Лохвицький
Лубенський
Машівський
Миргородський
Миропільський
Нехворощан-

ський
Нововодолазький
Новогеоргіїв-

ський
Новосанжар-

ський
Оболонський
Олексіївський
Онуфріївський
Опішнянський
Оржицький
Охтирський
петрівський
печенізький

пирятинський
покровсько-ба-

гачанський
Решетилівський
Савинський
Сахновщинський
Семенівський
Сенчанський
Синівський
Старовірівський
Старосалтівський
Сумський
Тростянецький
Улянівський
Харківський
Хорольський
Хотінський
Чорнухинський
Чугуївський
Чутівський
Шевченківський
Шишацький
Штепівський
Яготинський

за постановою ЦвК СРСР від 22 вересня 1937 року була створена полтавська область у складі 
45 районів та двох міст, полтави і Кременчука. від Харківської до новоствореної області були пе-
редані райони: великобагачанський, великокринківський, Гадяцький, Глобинський, Градизький, 
Гребінківський, Диканський, Драбівський, згурівський, зіньківський, Карлівський, Кишеньківський, 
Кобеляцький, Ковалівський, Козельщинський, Комишнянський, Лазірківський, Липоводолинський, 
Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Нехворощанський, Новогеоргіївський, Но-
восанжарський, Оболонський, Онуфріївський, Опішнянський, Оржицький, петрівсько-Роменський, 
пирятинський, покровсько-багачанський, Решетилівський, Семенівський, Сенчанський, Синів-
ський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський, Шишацький, Яготинський.

згідно з Указом президії верховної Ради СРСР від 10 січня 1939 року була створена Сумська 
область, до складу якої відійшли райони Харківської області: білопільський, великописарівський, 
Грунський, Краснопільський, Лебединський, Миропільський, Охтирський, Сумський, Тростянець-
кий, Улянівський, Хотінський, Штепівський.

Таким чином, на 1939 рік Харківська область складалася з 33 районів:
балаклійський
барвінківський
близнюківський
богодухівський
борівський
валківський
великобурлуць-

кий
вільхуватський

вовчанський
Дворічанський
Дергачівський
зачепилівський
зміївський
золочівський
Ізюмський
Кегичівський
Коломацький

Красноградський
Краснокутський
Куп’янський
Липецький
Лозівський
Нововодолазький
Олексіївський
петрівський
печенізький

Савинський
Сахновщинський
Старовірівський
Старосалтівський
Харківський
Чугуївський
Шевченківський
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Аâò. — автор
Алòàйòàá — Алтайський виправно-трудовий 

табір
Аìóðòàá, Аìóðçàл³çíèчòàá — Амурський заліз-

ничний виправно-трудовий табір
àíòèðàä. — антирадянський
АÐСÐ — Автономна Радянська Соціалістична 

Республіка
àðò. — артилерійський
АТС — автоматична телефонна станція
Бàìòàá — байкало-Амурський виправно-трудо-

вий табір
ББÊ — біломоро-балтійський комбінат
Б³лáàлòòàá — біломоро-балтійський виправно-

трудовий табір
Бóíä — «Спілка» (єврейська партія соціал-демо-

кратичного напрямку)
Бóðåйòàá, Бóðòàá — буреїнський виправно-тру-

довий табір
ÂАÏЛ²ТЕ — всеукраїнська академія пролетар-

ської літератури (письменницька спілка)
ÂДТÂ — відділення дорожньо-транспортного 

відділу
ÂÊÏ(á) — всесоюзна Комуністична партія 

(більшовиків)
ÂЛÊСÌ — всесоюзна Ленінська Комуністична 

Спілка Молоді
ÂÌÏ — вища міра покарання
ÂÌÓ — відділ місць ув’язнень
Âîлгîòàá — волзький залізничний виправно-

трудовий табір
Âîðêóòòàá — воркутинський виправно-трудо-

вий табір
ÂÐÏ — відділ робітничого постачання
ÂТÊ — виправно-трудова колонія
ÂÓАН — всеукраїнська академія наук
ÂÓГЛЕÕ²Ì — Український науково-дослідний 

вуглехімічний інститут
ÂÓÕСГ² — всеукраїнський хімізації сільського 

господарства інститут
ÂÓЦÂÊ — всеукраїнський центральний вико-

навчий комітет
â/ч — військова частина
Â’ÿòòàá — в’ятський виправно-трудовий табір
Гîðшîðòàá — Горношорський виправно-трудо-

вий табір
гóá. — губернія
Дàлüáóä — державний трест по дорожньому та 

промисловому будівництву у районі верхньої 
Колими

Дàлüòàá — Далекосхідний виправно-трудовий 
табір

ДАÐДЗ — Державний артилерійський ремонтно-
дослідний завод

ДÂÓ — державне видавництво України
ДЕС — Державна електростанція
Д³ïðîêîêñ — Державний інститут з проектуван-

ня коксових заводів
Д³ïðîìàш — Державний інститут з проектування 

машинобудівних заводів
Дìèòòàá, Дìèòðîâòàá — Дмитровський ви-

правно-трудовий табір
ДÏÓ — Державне політичне управління
ДТÂ — дорожньо-транспортний відділ
ДÐЕС — Державна районна електростанція
Еê³õ³ììàш — Експериментальний інститут 

хімічного машинобудування
Еñõàð — Електростанція Харківського району
ЄÂОСÌ — єдина всеросійська організація сіо-

ністської молоді
ЗÌÓ — загальні місця ув’язнення
ЗÏÊ — заводський партійний комітет
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
ê.-ð. — контрреволюційний
êàâ. — кавалерійський
Êàðгîïîлüòàá — Каргопольський виправно-тру-

довий табір
Êàðòàá — Карагандинський виправно-трудовий 

табір
ÊÂО — Київський військовий округ
Ê²Ì — Комуністичний інтернаціонал молоді
ÊÊ — кримінальний кодекс
Êðàñòàá — Красноярський виправно-трудовий 

табір
ÊОГИç (рос.) — Книготоргове об’єднання 

державних видавництв (Книготорговое 
объединение государственных издательств)

êîл. — колонія
Êîì³íòåðí — Комуністичний Інтернаціонал
Êîòлàñòàá — Котласький виправно-трудовий 

табір
ÊÏ(á)Ó — Комуністична партія (більшовиків) 

України
Êóлîйòàá — Кулойський виправно-трудовий 

табір
л³êïîì — помічник лікаря
л³íñóä — лінійний суд
ЛÊСÌÓ — Ленінська Комуністична Спілка 

Молоді України
Лîêчèìòàá — Локчимський виправно-трудовий 

табір
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ì. — місто
ÌДБ — Міністерство державної безпеки
ìåõ. — механізований
ì³ñò. — містечко
ì³ñüêõàðчîòîðг — міський харчовий торг
ÌОÏÐ — Міжнародна організація допомоги 

борцям революції (ðîñ. — Международная 
организация помощи борцам революции)

ÌТÌ — машинно-тракторна майстерня
ÌТС — машинно-тракторна станція
íàч. — начальник
НД² — науково-дослідний інститут
НÊÂС — Народний комісаріат внутрішніх справ
íåïèñüìåí. — неписьменний
НÊОÏ — Народний комісаріат оборонної про-

мисловості
НÊШС — Народний комісаріат шляхів сполу-

чення
Нîð³лüòàá — Норільський виправно-трудовий 

табір
НСШ — неповна середня школа
îáл. — область
ОДÏÓ — Об’єднане державне політичне управ-

ління
Оçåðòàá — Озерний виправно-трудовий табір
ОЗЕТ (ðîñ.) — Товариство з землеустрою єврей-

ських трудящих
îêð. — округ
Оíåгòàá — Онезький виправно-трудовий табір
ОТÏ — окремий табірний пункт
ОÓН — Організація українських націоналістів
ÏÂÐЗ — панютинський вагоноремонтний завод
Ïåчîðòàá, Ïåчòàá — печорський виправно-тру-

довий табір
ïèñüìåí. — письменний
Ï³âäåíòàá — південний виправно-трудовий табір
Ï³âí³чçàл³çíèчòàá — північний залізничний ви-

правно-трудовий табір
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
Ï³íюгòàá — пінюзький виправно-трудовий 

табір
ïîçàïàðò. — позапартійний
ÏОÂ — польська організація військова
ïîâ. — повіт
ÏОЮÐ) — Споживчі товариства півдня Росії 

(рос. — потребительские общества юга  
России)

ÏÏО — протиповітряна оборона
ÏÏÕО — протиповітряна та протихімічна обо-

рона
ÏСÐ — партія соціалістів-революціонерів
ðàä. — радянський
ÐÂ НÊÂС — районний відділ НКвС

Ðèáòàá — Рибінський виправно-трудовий табір
ÐÊÏ(á) — Російська Комуністична партія (біль-

шовиків)
ð-í — район
ÐНÊ — Рада народних комісарів
ðîá³òфàê — робітничий факультет
ðîáêîîï — робітнича кооперація
ÐОÂС — Російський загальновійськовий союз 

(ðîñ. — Российский общевоинский союз)
ðð. — роки
ÐÐФСÐ — Російська Радянська Федеративна 

Соціалістична Республіка (з грудня 1936 року)
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
ÐСЧА — Робітничо-Селянська Червона армія
ñ. — село
Сàìàðòàá — Самарський виправно-трудовий 

табір
СÂÓ — Спілка визволення України
ñ.-г. — сільськогосподарський
Сåгåжòàá — Сегезький виправно-трудовий табір
ñåл. — селище
Сèáòàá — Сибірський виправно-трудовий табір
ñлîá. — слобода
СЛОН — Соловецькі табори особливого при-

значення (ðîñ. — Соловецкие лагеря особого 
назначения)

Сîðîêòàá — Сорокський виправно-трудовий 
табір

СÏÂ — секретно-політичний відділ
ñïåцêîлåг³ÿ — спеціальна колегія
ñïåцñïðàâà — спеціальна справа
СÐСÐ — Союз Радянських Соціалістичних 

Республік
СТÏ — Сіоністська трудова партія
ñò. 5410 (òà ³í.) — стаття 5410 (та ін.)
ñò. 5410 ч. 1 (òà ³í.) — стаття 5410 частина 1 (та 

ін.)
ñò. Êóï’ÿíñüê-Âóçл. — станція Куп’янськ-

вузловий
ñò. Õàðê³â-Ïàñ. — станція Харків-пасажирський
ñò. Õàðê³â-Сîðò. — станція Харків-Сортувальний
ñò. Õàðê³â-Тîâ. — станція Харків-Товарний
ñòàí. — станиця
ñòð³л. — стрілецький
Сõ³äòàá — Східний виправно-трудовий табір
СШ — середня школа
ò., òîâ. — товариш
Тàйшåòòàá — Тайшетський виправно-трудовий 

табір
Тåìòàá — Темниковський виправно-трудовий 

табір
ТЕЦ — теплоелектроцентраль
Тîìàñèíòàá — Томсько-Асинський виправно-

трудовий табір
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Тñîàâ³àõ³ì — Товариство сприяння обороні, 
авіаційному та хімічному будівництву  
(з 1951 р. ДТСААФ СРСР)

ÓÂО — Українська військова організація 
(сфальшована організація)

ÓГА — Українська галицька армія
ÓДБ — управління державної безпеки
ÓÊ²Ж — Український комуністичний інститут 

журналістики
ÓÊÏ — Українська комуністична партія
ÓНД² — Український науково-дослідний інсти-

тут
ÓНÊÂС — управління Народного комісаріату 

внутрішніх справ
ÓНÐ — Українська Народна Республіка
ÓНЦ — Український національний центр 

(сфальшована організація)
Óïîðÿä. — Упорядник
ÓÏСÐ — Українська партія соціалістів-револю-

ціонерів
ÓÐСÌ — Управління робітничо-селянської 

міліції
ÓÐСÐ — Українська Радянська Соціалістична 

Республіка (з січня 1937 року)
ÓСÐÐ — Українська Соціалістична Радянська 

Республіка (до січня 1937 року)
ÓСДÐÏ — Українська соціал-демократична 

робітнича партія
Óñîлüòàá — Усольський виправно-трудовий 

табір
Óñòüâèìòàá — Устьвимський виправно-трудо-

вий табір
Óõò³жåìòàá — Ухто-Іжемський виправно-тру-

довий табір

Óõòïåчòàá — Ухтинсько-печорський виправно-
трудовий табір

ÓФТ² — Український фізико-технічний інститут
ФЗÓ — фабрично-заводське училище
ÕАД²– Харківський автодорожній інститут
ÕА² — Харківський авіаційний інститут
Õàðòðàíñ — Харківський транспорт
õàðчîòîðг — харчовий торг
Õàòîðг — Харківський міський харчовий торг
ÕÂО — Харківський військовий округ
ÕÂÐЗ — Харківський вагоноремонтний завод
ÕÂÓ — Харківське військове училище
ÕДÓ — Харківський державний університет
ÕЕÌЗ — Харківський електромеханічний завод
ÕЕТЗ — Харківський електротехнічний завод
ÕЕТ² — Харківський електротехнічний інститут
Õ²²Т — Харківський інститут інженерів тран-

спорту
Õ²ÌЕСГ — Харківський інститут механізації 

сільського господарства
ÕДНБ — Харківська державна наукова бібліотека
ÕОÂ ДÏÓ — Харківський обласний відділ ДпУ
ÕОÓ НÊÂС — Харківське обласне управління 

НКвС
ÕÏЗ — Харківський паровозобудівний завод
ÕÏÐЗ — Харківський паровозоремонтний завод
ÕТГЗ — Харківський турбогенераторний завод 
ÕТЗ — Харківський тракторний завод
õóò. — хутір
ЦÊ — Центральний Комітет
ЦÏФ — Цивільний повітряний флот
ЦСÏ — Сіоністська соціалістична партія
ШÓÊТС — школа удосконалення командно-тех-

нічного складу
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